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 םָאיֹוְוהָ  ַהָּגדֹול ַהַּלְיָלה ִיְׂשָרֵאל׃ ָּבאִתי ְּתִהּלֹות יֹוֵׁשב ִמַּפַחד ְוִנְפַחד ִנְרַעׁש ִמַּמַעׂש ֶהָעִני ִהְנִני

 ֶׁשָּבָראָת ְּבֵחן ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ֶחְלֵקנּו הּוא ָּכְך ּתֹוָרֶתיָך׃ ִלְלמּוָדּה ְּבִדְבֵרי ַלֲעֹסק ַהֶּזה ְוַהּנֹוָרא

 ִּבְתׁשּוָבה ַלֲהִׁשיֵבִני ּבֹוֵטחַ  ֲאִני ּוְבׇחְכָמֶתָך ּוְבָך עֹוֵסק ֲאִני ּוִבְמַצּוֹוֶתיהָ  ָּבּה ּוָבַרֲחִמים׃ ּוַבֶחֶסד

 ַּבַּלְיָלה ּוְבַכָּפָרה׃ ּוְבַמֲחָלה ִּבְסִליָחה אֹוִתי ּוְלַכֵּפר ְוִלְמֹחל ּוְבַאֲהָבה ְוִלְסֹלחַ  ְּבִיְרָאה ּוְלַלְמָדִני

 קֹוֵרא ָהָיה ׇקְדֶׁשָך ְּבֶׁשֶמן ִנְמָׁשח ֲאֶׁשר ַהָּגדֹול ַהֹּכֵהן ַקָּים ָהָיה ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֵּבית ִּבְזַמן ַהֶּזה

 ְּבִדְבֵרי ַּכָּכתּובַהָּבא׃  ַּבֲעבֹוָדתֹו ַּבּיֹום ְוָרִגיל ַמִּכיר ֶׁשְּיֵהא ְּכֵדי ַהִּכּפּוִרים יֹום ֲעבֹוַדת ֵסֶדר

	—ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם ַהֲחָכִמים

ְסרּו ין ִמִּזְקֵנ֣י ְזֵקִנים֙  ֗לֹו ָמ֣ ין ֵּבית־ִּד֔ יו ְוקֹוִר֥ ֶדר ְלָפָנ֖ ים ַהּ֑יֹום ְּבֵס֣ ֗לֹו  ְואֹוְמִר֣

ן ִאיִׁשי֮  ֒  ֹּכֵה֣ א ָּגדֹול יָך ַאָּתה֙  ְקָר֤ א ְּבִפ֔ ְחּתָ  ֶׁשָּמ֣ א ֕אֹו ָׁשַכ֔ א ֶׁשָּמ֖ ְדָּת׃ לֹ֥  1 ָלַמֽ

 ְוֵאין ֵמַאְרֵצנּו ָּגִלינּו ֲחָטֵאינּו ׃ ּוִמְּפֵניָקָרא ַהָּגדֹול ַהֹּכֵהן ִסיַני ְּבַהר ָלנּו ָנַתּתָ  ֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה ִמן

ָהֵאֶּלה׃ ּוָמה עֹוד  ַּבְּדָבִרים ִנְזַּכר עֹוֶדּנּו ְּבִחיָרֶתָך׃ ַאְך ְּבֵבית חֹובֹוֵתינּו ַלֲעׂשֹות ְיכֹוִלים ֲאַנְחנּו

 ָהֲעבֹוָדה ַעל ַהֶּזה ַהַּלְיָלה ֶאְקָרא ֲאִני ֵמחֹוֶלֶפת אֹו ּתֹוֶסֶפת ָּבּה ֵאין ֲאֶׁשר ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה ֵמֶעֶצם

 ֲאבֹוֵתינּו ֶוֱאֹלֵהי ֱאֹלֵהינּו יהוה ִמְּלָפֶניָך ָרצֹון ׃ ְיִהיַהֶּזה ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ִצִּויתָ  ֲאֶׁשר ַעל ַהְּקדֹוָׁשה

 ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵבית ַהּיֹום ׇּכל־ֲעבֹוַדת ְּכִאּלּו ִהיא ְמֻקֶּבֶלת אֹוֵמר ַעָּתה ֶׁשֲאִני זֹו ֲאִמיָרה ֶׁשְּתֵהא

 ַעל ְוֻתְרַּגם ְּבתֹוָרֶתָך ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ִצִּויתָ  ֲאֶׁשר ּוִמְׁשָּפִטים ְוֻחִּקים ַהִּמְצוֹות ְּבָכל ֲעׂשּוָיה ָהְיָתה

	—ֵלאֹמר  ֲחָכֶמיָך ְיֵדי

ה ְיהָ-ה֙  ַוְיַדֵּב֤ר י ֶאל־ֹמֶׁש֔ ן ְּבֵנ֣י ְׁשֵנ֖י ֔מ-ת ַאֲחֵר֣ ם ַאֲהֹר֑ תּו׃ ִלְפֵני־ְיהָ-֖ה ְּבׇקְרָבָת֥  ַוָּיֻמֽ
יל ה יהוה֙  ּוַמֵּל֤ ר ִעם־ֹמֶׁש֔ יתּו ָּבַת֣ ין ְּדִמ֔ ן ְּבֵנ֣י ְּתֵר֖ יָתא ַאֲהֹר֑ ֳקָדם־ ְּבָקרֹוֵביהֹון־ִאיָׁשָתא־נּוְכֵר֥

יתּו׃ י֖הוה אֶמר ּוִמֽ ֹ֨ ה ְיהָ-֜ה ַוּי ן ר֮ ַּדּבֵ  ֶאל־ֹמֶׁש֗ יָך֒  ֶאל־ַאֲהֹר֣ א ָאִח֒ ֹ֤ ֶאל־ ְבׇכל־ֵעת֙  ְוַאל־ָיב
ֶדׁש ית ַהֹּק֔ ֶכת ִמֵּב֖ י ַלָּפֹר֑ ֶרת ֶאל־ְּפֵנ֨ ֙  ֲאֶׁש֤ר ַהַּכֹּפ֜ א ַעל־ָהָאֹרן ֹ֣ ן ִּכ֚י ָי֔מּות ְול ָעָנ֔ ה ֶּבֽ  ֵאָרֶא֖

ֶרת׃ ר ַעל־ַהַּכֹּפֽ ה יה֜וה ַוֲאַמ֨ ֮  ְלֹמֶׁש֗ ן ַמֵּליל  ְל֔קּוְדָׁשא ְּבָכל־ִעָּדן֙  ְוָלא־ְיֵהי־ָעֵל֤יל ֲאחּוְך֒  ִעם־ַאֲהֹר֣

יו ם ְלָפ֑רּוְכָּתא ִמָּג֖ ל ָּכ֜פּוְרָּתא ִלְקָד֨ ֵרי ְי֔מּות ְוָל֣א ֲא֨רֹוָנא֙  ְּדַע֤ ָנא ֲא֚ ֲעָנ֔ י ַב֣ ַעל־ֵּבית־ ֲאָנא־ִמְתְּגֵל֖

י׃ ֹ֛את ַּכּפֹוֵרֽ א ְּבז ֹ֥ ן ָיב ֶדׁש ַאֲהֹר֖ ר ְּבַפ֧ר ֶאל־ַהֹּק֑ ִיל ְלַחָּט֖את ֶּבן־ָּבָק֛ ה׃ ְוַא֥ א ְלֹעָלֽ ְיֵהי־ ְּבָד֛

ן ָעֵל֥יל י ְּב֧תֹור ְל֑קּוְדָׁשא ַאֲהֹר֖ ָתא ַּבר־ּתֹוֵר֛ ר ְלַחָּט֖ ָתא׃ ּוְדַכ֥ ד ַלֲעָלֽ ֶנת־ַּב֨ ֶדׁש ְּכֹתֽ ׁש ֹק֜  ִיְלָּב֗
ְכְנֵסי־ַבד֮  ֒  ִיְה֣יּו ּוִמֽ ר ַּבד֙  ּוְבַאְבֵנ֥ט ַעל־ְּבָׂשר- ד ּוְבִמְצֶנֶ֥פת ַיְחּגֹ֔ ֶדׁש ִיְצֹנ֑ף ַּב֖ ם ִּבְגֵדי־ֹק֣  ֵה֔

ץ ם׃ ֶאת־ְּבָׂש֖ר- ַּבַּמִ֛ים ְוָרַח֥ ׁש ְּד֜קּוְדָׁשא ִּכּתּוָנא־ְּד֨בּוָצא ּוְלֵבָׁשֽ ין־ְּדבּוץ֮  ִיְלַּב֗ ַעל־ ְי֣הֹון ּוִמְכְנֽסִ
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ר ְּד֨בּוָצא֙  ְוִהְמָיָ֥נא ִּבְׂשֵריּה֒  ְפָּתא ֵייַס֔ יּה ְּד֖בּוָצא ּוַמְצַנ֥ י ִאּ֔נּון ְלבּוֵׁשי־֣קּוְדָׁשא ַיֵחית־ְּבֵריֵׁש֑  ְוַיְסֵח֥

ָּיא יּה ְּבַמ֛ ת ְוִיְלְּבִׁשּֽנּון׃ ָית־ִּבְׂשֵר֖ ל ְּבֵנ֣י ֲעַדת֙  ּוֵמֵא֗ ח ִיְׂשָרֵא֔ י ִיַּק֛  ְלַחָּט֑את ִעִּז֖ים ְׁשֵנֽי־ְׂשִעיֵר֥
ִיל ד ְוַא֥ ה׃ ֶאָח֖ ן ְלֹעָלֽ ל ִּדְבֵנ֣י ְּכִנְׁשָּתא֙  ּוִמ֗ ב ִיְׂשָרֵא֔ י ִיַּס֛ ין־ְצִפיֵר֥ י ְּתֵרֽ ָתא ִעֵּז֖ ר ְלַחָּט֑ ד ּוְדַכ֥  ַח֖

ָתא׃ יב ַלֲעָלֽ ן ְוִהְקִר֧ ר ַאֲהֹר֛ ר ֲאֶׁשר־֑ל- ַהַחָּט֖את ֶאת־ַּפ֥ יב ֵּביֽת-׃ ּוְבַע֥ד ַּבֲע֖ד- ְוִכֶּפ֥  ִויָקֵר֧

ן א ַאֲהֹר֛ ָתא ָית־ּתֹוָר֥ ר ִּדיֵל֑יּה ְּדַחָּט֖ יּה׃ ְוַעל־ֱאָנׁ֥ש ֲעלֹ֖וִהי ִויַכַּפ֥ ח ֵּביֵתֽ ם ֶאת־ְׁשֵנ֣י ְוָלַק֖  ַהְּׂשִעיִר֑
יד ַתח ְיהָ-֔ה ִלְפֵנ֣י ֹאָתם֙  ְוֶהֱעִמ֤ ֶהל ֶּפ֖ ד׃ ֹא֥  םֳקָד֣  ָיְתהֹון֙  יםִוי ִק֤  יןְצִפיִר֑  יןְּתֵר֣ ־ָית בְוִיַּס֖  מ-ֵעֽ

ן ְוָנַת֧ן ְמָנא׃זִֽ  ןַמְׁשּכַ֥  עִּבְתַר֖  היהו֔  ם ַעל־ְׁשֵנ֥י ַאֲהֹר֛ ל ֹּגָר֑ל-ת ַהְּׂשִעיִר֖  ַליהָ-֔ה ֶאָחד֙  ּג-ָר֤
ל ד ְוג-ָר֥  ְדָּבאְועַ֥  הַּדיהו֔ א־ִלְׁשמָ  ַחד֙  ְדָּבאעַ֤  יןַעְדּבִ֑  יןְצִפיִר֖  יןְּתֵר֥ ־ַעל ןַאֲהֹר֛  יןְוִיֵּת֧  ַלֲעָזאֵזֽל׃ ֶאָח֖

יב ל׃ַלֲעָזאזֵֽ  דַח֖  ֙  ְוִהְקִר֤ יר ַאֲהֹרן ר ֶאת־ַהָּׂשִע֔ ל ָעָל֛יו ָעָל֥ה ֲאֶׁש֨ הּו ַליהָ-֑ה ַהּג-ָר֖  ְוָעָׂש֖
את׃  יּהְוַיְעְּבִדּנֵ֖  הַּדיהו֑ ־ִלְׁשָמא ְדָּבאעַ֖  ֹוִהיֲעל֛  יקְסלֵ֥ ּדִ֨  יָראְצפִ֔ ־ָית ַאֲהֹרן֙  יבִויָקֵר֤  ַחָּטֽ

יר ָתא׃ַחָּטֽ  ה ֲאֶׁשר֩  ְוַהָּׂשִע֗ ֙  ָעָל֤יו ָעָל֨ ל ַהּג-ָרל  ָעָל֑יו ְלַכֵּפ֣ר ְיהָ-֖ה ִלְפֵנ֥י ׇיֳֽעַמד־ַח֛י ַלֲעָזאֵז֔
ָרה׃ ַלֲעָזאֵז֖ל ֹא֛ת- ְלַׁשַּל֥ח  יַח֛ ־ִּכד־ִיָּתַקם לַלֲעָזאזֵ֔  ְדָּבא֙ עַ֨  ֹוִהיֲעל֤  יקִּדְסלֵ֨  יָראּוְצפִ֗  ַהִּמְדָּבֽ

יב ְדְּבָרא׃ְלַמֽ  לַלֲעָזאזֵ֖  יּהָיֵת֛  אְלַׁשָּלָח֥  ֹוִהיֲעל֛  אְלַכָּפָר֣  היהו֖  םֳקָד֥  ן ְוִהְקִר֨  ֶאת־ַּפ֤ר ַאֲהֹר֜
ַחָּטאת֙  ר ֲאֶׁשר־֔ל- ַהֽ ֲע֖ד- ְוִכֶּפ֥ ר ְוָׁשַח֛ט ֵּבי֑ת- ּוְבַע֣ד ַּבֽ ַחָּט֖את ֶאת־ַּפ֥  יבִויָקֵר֨  ֲאֶׁשר־ֽל-׃ ַהֽ

 ָתאְּדַחָּט֖  ֹוָראּת֥ ־ָית ֹוסְוִיּכ֛  יּהֵּביֵת֑  ׁשֱאנָ֣ ־ְוַעל ֹוִהיֲעל֖  רִויַכּפַ֥  יּהִּדילֵ֔  ָתא֙ ְּדַחּטָ֨  ֹוָראּת֤ ־ָית ןַאֲהרֹ֜ 

ח יּה׃ִּדילֵֽ  ה ְוָלַק֣ ַּמְחָּת֠ א־ַה֠ ֹֽ ׁש ְמל ֲחֵלי־ֵא֞ ֙  ֵמַע֤ל ַּגֽ א ְיהָ-֔ה ִמִּלְפֵנ֣י ַהִּמְזֵּבַ֙ח ֹ֣ יו ּוְמל  ׇחְפָנ֔
ֶרת ים ְקֹט֥ ה ַסִּמ֖ יא ַּדָּק֑ ית ְוֵהִב֖ ֶכת׃ ִמֵּב֥  יֵמִעָּלוֵ֤  יָׁשאְּדאִ֞ ־ּגּוְמִרין יָתאְחִּת֠ ַמ֠ ־יְמלֵֽ  בְוִיַּס֣  ַלָּפֹרֽ

 ְוָנַת֧ן ּוְכָּתא׃ְלָפֽר  יוִמּגָ֥  ילְוַיעֵ֖  יןַּדִקי ִק֑  יןּבּוְסִמ֖  ֶרתְקטֹ֥  ֹוִהיחּוְפנ֔  יּוְמלֵ֣  היהו֔  םֳקָד֣ ־ִמן ְדְּבָחא֙ מַ֨ 
ֶרת ת־ַהְּקֹט֛ ֣ ן ׀ ְוִכָּס֣ה ְיהָ-֑ה ִלְפֵנ֣י ַעל־ָהֵאׁ֖ש ֶאֽ ֶרת ֲעַנ ֶרת ַהְּקֹט֗ ר ֶאת־ַהַּכֹּפ֛ ַעל־ ֲאֶׁש֥

א ָהֵע֖דּות ֹ֥   ׀ יְוִיְחפֵ֣  היהו֑  םֳקָד֣  ָתאִאיָׁש֖ ־ַעל ָּיאּבּוְסַמ֛ ־ֶרתְקטֹֽ ־ָית יןְוִיֵּת֧  ָיֽמּות׃ ְול  ּוְרָּתאָקט֗  ןֲעַנ֣

ר ִמַּד֣ם ְוָלַקח֙  ּות׃ְימֽ  אְולָ֥  ּוָתאָסֲה֖ד  לְּדעַ֥  ּוְרָּתאָּכפ֛ ־ָית  ַעל־ְּפֵנ֥י ְבֶאְצָּב֛ע- ְוִהָּז֧ה ַהָּפ֔
ֶרת ְדָמה ַהַּכֹּפ֖ ֶרת ְוִלְפֵנ֣י ֵק֑ ים ַיֶּז֧ה ַהַּכֹּפ֗ ַבע־ְּפָעִמ֛ ם ֶׁשֽ  אִמְּדָמ֣  ְוִיַּסב֙  ְּבֶאְצָּבֽע-׃ ִמן־ַהָּד֖

 אְּדָמ֖ ־ִמן יןִזְמנִ֛ ־ְׁשַבע יַיּדֵ֧  ּוְרָּתאָּכפ֗  םּוְקָד֣  ּוָמאִקּד֑  ּוְרָּתאָּכפ֖  יַאּפֵ֥ ־ַעל יּהְבֶאְצְּבעֵ֛  יְוַיּדֵ֧  ֹוָראְּדת֔ 

ט יּה׃ְבֶאְצְּבעֵֽ  ַחָּטאת֙  ֶאת־ְׂשִע֤יר ְוָׁשַח֞ ם ֲאֶׁש֣ר ַהֽ ית ֶאת־ָּד֔מ- ְוֵהִביא֙  ָלָע֔ ֶכת ֶאל־ִמֵּב֖  ַלָּפֹר֑
ר ְלַד֣ם ָעָׂשה֙  ַּכֲאֶׁש֤ר ֶאת־ָּד֗מ- ְוָעָׂש֣ה ֶרת ֹא֛ת- ְוִהָּז֥ה ַהָּפ֔  ְוִלְפֵנ֥י ַעל־ַהַּכֹּפ֖

ֶרת׃ ֙  ָּמאְלעַ֔ ּדִ֣  ָתא֙ ְּדַחּטָ֨  יָראְצפִ֤ ־ָית ֹוסְוִיּכ֞  ַהַּכֹּפֽ  ידְוַיֲעֵב֣  ּוְכָּתאְלָפ֑ר  יוְלִמּגָ֖  יּהְּדמֵ֔ ־ָית ְוַיֵעיל

ַעל־ ְוִכֶּפ֣ר ּוְרָּתא׃ָּכפֽ  םּוְקָד֥  ּוְרָּתאָּכפ֖ ־ַעל יּהָיֵת֛  יְוַיּדֵ֧  ֹוָראְּדת֔  אִלְדָמ֣  ַּדֲעַבד֙  אְּכָמ֤  יּהִלְדמֵ֗ 
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ֶדׁש ל ְּבֵנ֣י ִמֻּטְמֹאת֙  ַהֹּק֗ ם ִיְׂשָרֵא֔ ֶהל ַיֲעֶׂשה֙  ְוֵכ֤ן ְלׇכל־ַחּטֹאָת֑ם ּוִמִּפְׁשֵעיֶה֖ ד ְלֹא֣  מ-ֵע֔
ם ַהֹּׁשֵכ֣ן ם׃ ְּב֖ת-ְך ִאָּת֔ ־לְלכָ  ֹוןיה֖ ּוִמִּמְרּדֵ֖  לִיְׂשָראֵ֔  יְּבנֵ֣  ִמּסֹוֲאָבת֙  ּוְדָׁשאק֗ ־ַעל רִויַכּפַ֣  ֻטְמֹאָתֽ

ם ֹון׃סֹוֲאָבְתהֽ  ֹוְּבג֖  ֹוןִעְּמה֔  יְּדָׁשֵר֣  ְמָנאזִ֔  ןְלַמְׁשּכַ֣  ַיֲעֵביד֙  ןְוכֵ֤  ֹוןֲחָטֵאיה֑   ׀ לֹא־ִיְהֶי֣ה ְוׇכל־ָאָד֞
ֶהל ד ְּבֹא֣ ר ְּבֹב֛א- מ-ֵע֗ ֶדׁש ְלַכֵּפ֥ ׇּכל־ ּוְבַע֖ד ֵּבי֔ת- ּוְבַע֣ד ַּבֲעד-֙  ְוִכֶּפ֤ר ַעד־ֵצא֑ת- ַּבֹּק֖
ל ל׃ ְקַה֥  יּהִמְּפ ֵק֑ ־ַעד ּוְדָׁשאְּב֖ק  ָראְלַכּפָ֥  יּהְּבֵמיֲעלֵ֛  ְמָנאזִ֗  ןְּבַמְׁשּכַ֣  ׀ יְיֵה֣ ־ָלא ׁשֱאנָ֞ ־ְוָכל ִיְׂשָרֵאֽ

א ל׃ְּדִיְׂשָרֵאֽ  ָלאְקָה֥ ־ָּכל לְועַ֖  יּהֵּביתֵ֔ ־ֱאָנׁש לְועַ֣  ֹוִהי֙ ֲעל֨  רִויַכּפַ֤  ר ֶאל־ַהִּמְזֵּב֛חַ  ְוָיָצ֗ ִלְפֵנֽי־ ֲאֶׁש֥
ח ָעָל֑יו ְוִכֶּפ֣ר ְיהָ-֖ה ם ְוָלַק֞ יר ּוִמַּד֣ם ַהָּפר֙  ִמַּד֤ חַ  ַעל־ַקְר֥נ-ת ְוָנַת֛ן ַהָּׂשִע֔  ַהִּמְזֵּב֖

יב׃  יָראִּדְצפִ֔  אּוִמְּדָמ֣  ֹוָרא֙ ְּדת֨  אִמְּדָמ֤  בְוִיּסַ֞  ֹוִהיֲעל֑  רִויַכּפַ֣  היהו֖  םִּדְקָד֥  ְדְּבָחאְלַמ֛  ֹוקְוִיּפ֗  ָסִבֽ

ה ֹור׃ְסחֽ ־ְסחֹור ְדְּבָחאַמ֖  תַקְרנָ֥ ־ַעל יןְוִיֵּת֛  ם ָעָל֧יו ְוִהָּז֨ ים ֶׁשַ֣בע ְּבֶאְצָּב֖ע- ִמן־ַהָּד֛  ְּפָעִמ֑
ת ְוִקְּדׁ֔ש- ְוִטֲה֣ר- ל׃ ְּבֵנ֥י ִמֻּטְמֹא֖  יּהִויַדֵּכינֵ֣  יןִזְמנִ֑  עְׁשַב֣  יּהְּבֶאְצְּבעֵ֖  אְּדָמ֛ ־ִמן ֹוִהיֲעל֧  יְוַיּדֵ֨  ִיְׂשָרֵאֽ

ֶדׁש ִמַּכֵּפ֣ר ְוִכָּלה֙  ל׃ִיְׂשָרֵאֽ  יְּבנֵ֥  תִמּסֹוֲאָב֖  יּהִויַקְּדִׁשּנֵ֔  ֶהל ֶאת־ַהֹּק֔ ְוֶאת־ מ-ֵע֖ד ְוֶאת־ֹא֥
יב ַהִּמְזֵּב֑חַ  יר ְוִהְקִר֖ י׃ ֶאת־ַהָּׂשִע֥ ־ְוַעל ְמָנאזִ֖  ןַמְׁשּכַ֥ ־ְוַעל ּוְדָׁשאק֔ ־ַעל ָראִמְּלַכּפָ֣  ִויֵׁשיֵצי֙  ֶהָחֽ

ְך ָּיא׃ַחֽ  יָראְצפִ֥ ־ָית יבִויָקֵר֖  ְדְּבָחאַמ֑  ן ְוָסַמ֨ ו ֶאת־ְׁשֵּת֣י ַאֲהֹר֜ אׁש ַע֣ל ָיָד֗ ֹ֣  ַהַחי֒  ַהָּׂשִעיר֮  ר
יו ְוִהְתַוָּד֣ה ל ְּבֵנ֣י ֶאת־ׇּכל־ֲעֹוֹנת֙  ָעָל֗ ם ִיְׂשָרֵא֔  ְוָנַת֤ן ְלׇכל־ַחּטֹאָת֑ם ְוֶאת־ׇּכל־ִּפְׁשֵעיֶה֖

אׁש ֹאָתם֙  ֹ֣ יר ַעל־ר יׁש ְוִׁשַּל֛ח ַהָּׂשִע֔ י ְּבַיד־ִא֥ ָרה׃ ִעִּת֖  יןַּתְרֵּת֣ ־ָית ןַאֲהרֹ֜  ֹוְךְוִיְסמ֨  ַהִּמְדָּבֽ

־ְלָכל ֹוןִמְרֵּדיה֖ ־ָּכל־ְוָית לִיְׂשָראֵ֔  יְּבנֵ֣  ֲעָוָית֙ ־ָּכל־ָית ֹוִהיֲעל֗  יִויַוּדֵ֣  ָּיא֒ חַ֒  יָרא֮ ְצפִ֘  יׁשֵר֣  לעַ֣  ֹוִהיְיד֗ 

א ְדְּבָרא׃ְלַמֽ ־ִלְמָהְך יןִּדְזִמ֖  רְּגַב֥ ־ְּבַיד חִויַׁשּלַ֛  יָראְצפִ֔  יׁשֵר֣ ־ַעל ָיְתהֹון֙  יןְוִיֵּת֤  ֹוןֲחָטֵאיה֑   ְוָנָׂש֨
יר ם ָעָל֛יו ַהָּׂשִע֥ יר ְוִׁשַּל֥ח ְּגֵזָר֑ה ֶאל־ֶאֶ֣רץ ֶאת־ׇּכל־ֲעֹוֹנָת֖ ר׃ ֶאת־ַהָּׂשִע֖  ֹולְוִיּט֨  ַּבִּמְדָּבֽ

֙  ּוָב֤א ְדְּבָרא׃ְּבַמֽ  יָראְצפִ֖ ־ָית חִויַׁשּלַ֥  ְתָבאיָ֑ ־ְּדָלא עַלֲאַר֣  ֹוןחֹוֵביה֖ ־ָּכל־ָית ֹוִהיֲעל֛  יָראְצפִ֥   ַאֲהֹרן
ֶהל ד ֶאל־ֹא֣ י ּוָפַׁשט֙  מ-ֵע֔ ד ֶאת־ִּבְגֵד֣ ר ַהָּב֔ ֶדׁש ְּבֹב֣א- ָלַבׁ֖ש ֲאֶׁש֥ ם ֶאל־ַהֹּק֑  ְוִהִּניָח֖

ם׃  ּוןְוַיְצְנִעּנ֖  ּוְדָׁשאְלק֑  יּהְּבֵמיֲעלֵ֣  ׁשִּדְלַב֖  ּוָצאב֔  יְלבּוֵׁש֣ ־ָית ְוַיְׁשַלח֙  ְמָנאזִ֔  ןְלַמְׁשּכַ֣  ַאֲהֹרן֙  ֹולְוֵייע֤  ָׁשֽ

ץ ן׃ַּתָּמֽ  יו ְוָלַבׁ֖ש ָק֔ד-ׁש ְּבָמ֣ק-ם ַבַּמִ֙ים֙  ֶאת־ְּבָׂש֤ר- ְוָרַח֨ א ֶאת־ְּבָגָד֑ ָלת-֙  ְוָעָׂש֤ה ְוָיָצ֗  ֶאת־ֹעֽ
ם ְוֶאת־ֹעַל֣ת ר ָהָע֔ ם׃ ּוְבַע֥ד ַּבֲע֖ד- ְוִכֶּפ֥  ׁשְוִיְלּבַ֖  יׁשַקּדִ֔  רַּבֲאַת֣  ָּיא֙ ְּבמַ֨  יּהִּבְׂשֵר֤ ־ָית יְוַיְסחֵ֨  ָהָעֽ

ֶלב ְוֵא֛ת ָּמא׃עַֽ  לְועַ֥  ֹוִהיֲעל֖  רִויַכּפַ֥  ָּמאעַ֔  תֲעלַ֣ ־ְוָית ֲעָלֵתיּה֙ ־ָית ידְוַיֲעֵב֤  ֹוקְוִיּפ֗  ֹוִהיְלבּוׁש֑ ־ָית  ֵח֥
ַחָּט֖את יר ַהֽ ָחה׃ ַיְקִט֥ ְמַׁשֵּל֤חַ  ְדְּבָחא׃ְלַמֽ  יקַיֵּס֥  וָתאֲחָטוָ֖  יַּתְרּבֵ֥  תְויָ֛  ַהִּמְזֵּבֽ  ֶאת־ַהָּׂשִעיר֙  ְוַהֽ
ל ֲעָזאֵז֔ יו ְיַכֵּב֣ס ַלֽ ץ ְּבָגָד֔ ַּמֲחֶנֽה׃ ָי֥ב-א ְוַאֲחֵרי־ֵכ֖ן ַּבָּמִ֑ים ֶאת־ְּבָׂש֖ר- ְוָרַח֥  ילּוְדמֹוֵב֤  ֶאל־ַהֽ

 ְוֵאת֩  יָתא׃ְלַמְׁשִרֽ  ֹולֵייע֥  ןּכֵ֖ ־ּוָבַתר ָּיאְּבַמ֑  יּהִּבְׂשֵר֖ ־ָית יְוַיְסֵח֥  ֹוִהיְלבּוׁש֔  עְיַצּבַ֣  לַלֲעָזאזֵ֔  יָרא֙ ְצפִ֨ ־ָית
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ר את ַּפ֨ ַחָּט֜ את ְׂשִע֣יר ׀ ְוֵא֣ת ַהֽ ַחָּט֗ ר ַהֽ ֶדׁש ְלַכֵּפ֣ר ֶאת־ָּדָמם֙  הּוָב֤א ֲאֶׁש֨ יא ַּבֹּק֔ ֶאל־ י-ִצ֖
ַּמֲחֶנ֑ה ִמ֣חּוץ ׁש ְוָׂשְר֣פּו ַלֽ ם ָבֵא֔ ם ֶאת־ֹעֹרָת֥ ם׃ ְוֶאת־ְּבָׂשָר֖  ָתאְּדַחּטָ֜  ֹוָראּת֨  ְוָית֩  ְוֶאת־ִּפְרָׁשֽ

 ּוןְויֹוְק֣ד  יָתאְלַמְׁשִר֑  ָראְלִמּבַ֣  ּוןִיַּתְפ֖ק  ּוְדָׁשאְּבק֔  ָראְלַכּפָ֣  ִמַּדְמהֹון֙  לִאָּתעַ֤ ּדְ֨  ָתאְּדַחּטָ֗  יָראְצפִ֣  ׀ תְויָ֣ 

ם ֹּׂשֵר֣ףְוהַ  ְוָית־אּוְכְלֽהֹון׃ ְוָית־ִּבְׂשְר֖הֹון ֹוןַמְׁשְּכה֥ ־ָית ּוָראְּבנ֔  יו ְיַכֵּב֣ס ֹאָת֔ ץ ְּבָגָד֔ ֶאת־ ְוָרַח֥
ַּמֲחֶנֽה׃ ָי֥ב-א ְוַאֲחֵרי־ֵכ֖ן ַּבָּמִ֑ים ְּבָׂש֖ר- ־ָית יְוַיְסֵח֥  ֹוִהיְלבּוׁש֔  עְיַצּבַ֣  ֹוןָיְתה֔  ידּוְדמֹו ֵק֣  ֶאל־ַהֽ

ה יָתא׃ְלַמְׁשִרֽ  ֹולֵייע֥  ןּכֵ֖ ־ּוָבַתר ָּיאְּבַמ֑  יּהִּבְׂשֵר֖  ת ָלֶכ֖ם ְוָהְיָת֥ ֶדׁש ע-ָל֑ם ְלֻחַּק֣ י ַּבֹח֣ ְּׁשִביִע֠  ַה֠
ָעׂ֨ש-ר ֶדׁש ֶּבֽ ם ְּתַעּ֣נּו ַלֹח֜ ֵתיֶכ֗ א ְוׇכל־ְמָלאָכה֙  ֶאת־ַנְפֹׁשֽ ֹ֣ ח ַתֲעׂ֔שּו ל ֶאְזָר֔  ַהָּג֥ר ְוַהֵּג֖ר ָהֽ

ם׃   םָעלַ֑  םִלְקיָ֣  ֹוןְלכ֖  יּוְתֵה֥  ְּבת-ְכֶכֽ  ֹוןַנְפָׁשְתכ֗ ־ָית ֹוןְּתַעּנ֣  ְרָחאְליַ֜  ְׂשָראְּבעַ֨  ָאהִביעָ֠ ְׁש֠  ְרָחאְּבַי֣

י־ַבּ֥י-ם ֹון׃ֵּביֵניכֽ  ּוןְּדִיְתַּגְי֖ר  ָּיאְוִגּיֹוַר֥  ָּיאִּציבַ֔ יַֽ  ּוןַתְעְּבד֔  אלָ֣  יָדא֙ ֲעבִ֨ ־ְוָכל ר ַהֶּז֛ה ִּכֽ  ֲעֵליֶכ֖ם ְיַכֵּפ֥
֙  ֶאְתֶכ֑ם ְלַטֵה֣ר ם ִמֹּכל אֵתיֶכ֔ ֹ֣ רּו׃ ְיהָ-֖ה ִלְפֵנ֥י ַחּט  ֹוןֲעֵליכ֖  רְיַכּפַ֥  יןָהֵד֛  ֹוָמאְּבי֥ ־ֲאֵרי ִּתְטָהֽ

֙  ֹוןָיְתכ֑  ָאהְלַדּכָ֣  ת ֹון׃ִּתְדּכֽ  היהו֖  םֳקָד֥  ֹוןֹוֵביכ֔ ח֣  ִמֹּכל ם ִהיא֙  ַׁשָּב֥ת-ן ַׁשַּב֨ ם ָלֶכ֔ ֶאת־ ְוִעִּניֶת֖
ת ַנְפֹׁשֵתיֶכ֑ם ם׃ ֻחַּק֖ ר ם׃ָעלַֽ  םְקיָ֖  ֹוןַנְפָׁשְתכ֑ ־ָית ֹוןּוְתַעּנ֖  ֹוןְלכ֔  ִהיא֙  ָתאַׁשּבָ֤  ָּבאׁשַ֨  ע-ָלֽ  ְוִכֶּפ֨

ן ן ֶאת־ָי֔ד- ְיַמֵּלא֙  ַוֲאֶׁש֤ר ֹא֗ת- ֲאֶׁשר־ִיְמַׁש֣ח ַהֹּכֵה֜ יו ַּתַ֣חת ְלַכֵה֖ י ְוָלַבׁ֛ש ָאִב֑  ֶאת־ִּבְגֵד֥
ד י ַהָּב֖ ֶדׁש׃ ִּבְגֵד֥  ּוִהיֲאב֑ ־ְּתחֹות ָׁשאְלַׁשָּמ֖  יּהקּוְרָּבנֵ֔ ־ָית יָקֵריב֙ ְוִד֤  יּהָיתֵ֗  יִּדיַרּבֵ֣  ָנאָּכהֲ֜  רִויַכּפַ֨  ַהֹּקֽ

ֶדׁש ֶאת־ִמְקַּדׁ֣ש ְוִכֶּפר֙  ּוְדָׁשא׃קֽ  יְלבּוֵׁש֥  ּוָצאב֖  יְלבּוֵׁש֥ ־ָית ׁשְוִיְלּבַ֛  ֶהל ַהֹּק֔ ְוֶאת־ מ-ֵע֛ד ְוֶאת־ֹא֧
חַ  ל ְוַעל־ׇּכל־ַע֥ם ַהֹּכֲהִנ֛ים ְוַע֧ל ְיַכֵּפ֑ר ַהִּמְזֵּב֖ ר׃ ַהָּקָה֖ ׁש ִויַכַּפר֙  ְיַכֵּפֽ ְוַעל־ ֔קּוְדָׁשא ַעל־ַמְקַּד֣

ן ְמָנא ַמְׁשַּכ֧ ְדְּבָחא ִז֛ ר ְוַעל־ַמ֖ ל ְיַכַּפ֑  ָּיא ְוַע֧ ָּמא ָּכֲהַנ֛ ָלא ְוַעל־ָּכל־ַע֥ ר׃ ִּדְקָה֖ את ְיַכַּפֽ ֹ֨ ְיָתה־ּז ם ְוָהֽ  ָלֶכ֜
ת ם ְלֻחַּק֣ ר ע-ָל֗ ֙  ַעל־ְּבֵנ֤י ְלַכֵּפ֞ ם ִיְׂשָרֵאל ת ִמׇּכל־ַחּטֹאָת֔ ַעׂש ַּבָּׁשָנ֑ה ַאַח֖  ִצָּו֥ה ַּכֲאֶׁש֛ר ַוַּי֕
ה׃ ְיהָ-֖ה ֙  יְּבנֵ֤ ־ַעל ָראְלַכּפָ֞  םָעלַ֗  םִלְקיָ֣  ֹוןְלכ֜  אּדָ֨ ־ּוְתֵהי ֶאת־ֹמֶׁשֽ  אֲחָד֖  ֹוןחֹוֵביה֔ ־ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל

 2ה׃ֹמֶׁשֽ ־ָית היהו֖  ידְּדַפֵּק֥  אְּכָמ֛  דַוֲעבַ֕  ָּתאְּבַׁש֑ 
 

 ָוֶעד׃ ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ָּברּוְך ֵׁשם

 ָוֶעד׃ ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ָּברּוְך ֵׁשם

 ָוֶעד׃ ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ָּברּוְך ֵׁשם
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ר ה ְיהָ-֖ה ַוְיַדֵּב֥ ר׃ ֶאל־ֹמֶׁש֥ יל ֵּלאֹמֽ ה יה֖וה ּוַמֵּל֥ יַמר׃ ִעם־ֹמֶׁש֥ ְך ְלֵמֽ ֶדׁש֩  ֶּבָעׂ֣ש-ר ַא֡  ַלֹח֩
י ה ַהְּׁשִביִע֨ ים ֧י-ם ַהֶּז֜ ֶדׁש֙  ֗הּוא ַהִּכֻּפִר֣ ְקָרא־ֹק֨ ם ִיְהֶי֣ה ִמֽ ם ָלֶכ֔  ֶאת־ַנְפֹׁשֵתיֶכ֑ם ְוִעִּניֶת֖

ם ה ְוִהְקַרְבֶּת֥ ם ַליהָ-ֽה׃ ִאֶּׁש֖ ְׂשָרא ְּבַר֡ ְרָחא֩  ְּבַע֣ ָאה ְלַי֩ ין ְׁשִביָע֨ א ָהֵד֜ ָּיא יֹוָמ֧ ַרע־ ֗הּוא ְּדִכּפּוַר֣ ְמָעֽ

י ַקִּדיׁש֙  ָנא ּוְתָקְר֥בּון ָית־ַנְפָׁשְת֑כֹון ּוְתַעּ֖נֹון ְל֔כֹון ְיֵה֣ א ְוׇכל־ְמָלאָכה֙  ֳקָדם־יהֽוה׃ קּוְרָּב֖ ֹ֣  ל
י ַהֶּז֑ה ַהּ֣י-ם ְּבֶעֶ֖צם ַתֲעׂ֔שּו ם ְלַכֵּפ֣ר ֔הּוא ִּכֻּפִרים֙  ֤י-ם ִּכ֣  ְיהָ-֥ה ִלְפֵנ֖י ֲעֵליֶכ֔

ם׃ יָדא֙  ֱאֹלֵהיֶכֽ ן ַתְעְּב֔דּון ָל֣א ְוָכל־ֲעִב֨ ין ֣יֹוָמא ִּבְכַר֖ י ָהֵד֑ ָּיא֙  ֤יֹוָמא ֲאֵר֣ ָרא ֔הּוא ְּדִכּפּוַר֨  ְלַכָּפ֣

ם ֲעֵלי֔כֹון י ֱאָלֲהֽכֹון׃ יה֥וה ֳקָד֖ ה ֲאֶׁש֣ר ׇכל־ַהֶּנֶ֙פׁש֙  ִּכ֤ א־ְתֻעֶּנ֔ ֹֽ ה ַהֶּז֑ה ַהּ֣י-ם ְּבֶעֶ֖צם ל  ְוִנְכְרָת֖
יָה׃ ַעֶּמֽ י ֵמֽ י ְּדָל֣א ָכל־ֱאָנׁש֙  ֲאֵר֤ ן ִיְתַעֵּנ֔ ין ֣יֹוָמא ִּבְכַר֖ י ָהֵד֑ יּה׃ ְוִיְׁשֵּתיֵצ֖ ֶפׁש ֵמַעֵּמֽ  ֲאֶׁש֤ר ְוׇכל־ַהֶּנ֗
ה ַּתֲעֶׂשה֙  ֲאַבְדִּת֛  ַהֶּז֑ה ַהּ֣י-ם ְּבֶעֶ֖צם ׇּכל־ְמָלאָכ֔ וא ֶאת־ַהֶּנֶ֥פׁש יְוַהֽ ֶרב ַהִה֖ ּה׃ ִמֶּק֥ ְוָכל־ ַעָּמֽ

ׁש יָדא ְּדַיֲעֵביד֙  ֱאָנ֗ ן ָּכל־ֲעִב֔ ין ֣יֹוָמא ִּבְכַר֖ יד ָהֵד֑ יּה׃ ִמּ֥גֹו ַה֖הּוא ָית־ֲאָנָׁ֥שא ְואֹוֵב֛  ־ְמָלאָכ֖הׇּכל ַעֵּמֽ
א ֹ֣ ת ַתֲעׂ֑שּו ל ם ע-ָלם֙  ֻחַּק֤ ֵתיֶכ֔ ל ְלֹדֹר֣ ם ְּבֹכ֖ ֵתיֶכֽ יָדא ׃ֹמְׁשֹבֽ  ָעַלם֙  ְקָי֤ם ַתְעְּב֑דּון ָל֣א ָּכל־ֲעִב֖

ֵרי֔כֹון ל ְלָד֣ ת מֹוְתָבֵניֽכֹון׃ ְּבֹכ֖ ם הּוא֙  ַׁשָּב֥ת-ן ַׁשַּב֨ ם ָלֶכ֔  ְּבִתְׁשָע֤ה ֶאת־ַנְפֹׁשֵתיֶכ֑ם ְוִעִּניֶת֖
ֶדׁש֙  ֶרב ַלֹח֨ ֶרב ֵמֶעֶ֣רב ָּבֶע֔ ם׃ ִּתְׁשְּב֖תּו ַעד־ֶע֔ ־ָית ֹוןּוְתַעּנ֖  ֹוןְלכ֔  הּוא֙  ָתאַׁשּבָ֥  ָּבאׁשַ֨  ַׁשַּבְּתֶכֽ

  3ֹון׃ְנָיֲחכֽ  ּוןְּתנּוח֖  ְמָׁשאַר֔ ־ַעד ְמָׁשאֵמַר֣  ְמָׁשאְּבַר֔  ְרָחא֙ ְליַ֨  ְׁשָעאְּבִת֤  ֹוןַנְפָׁשְתכ֑ 
 

 ָוֶעד׃ ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ָּברּוְך ֵׁשם

 ָוֶעד׃ ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ָּברּוְך ֵׁשם

 ָוֶעד׃ ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ָּברּוְך ֵׁשם

 
ֶדׁש ּוֶבָעׂש-ר֩  י ַלֹח֨ ה ַהְּׁשִביִע֜ ֶדׁש֙  ַהֶּז֗ ְקָרא־ֹק֨ ם ִיְהֶי֣ה ִמֽ ם ָלֶכ֔ ׇּכל־ ֶאת־ַנְפֹׁשֵתיֶכ֑ם ְוִעִּניֶת֖
א ְמָלאָכ֖ה ֹ֥ ־ָית ֹוןּוְתַעּנ֖  ֹוןְלכ֔  יְיֵה֣  ַקִּדיׁש֙ ־ַרעְמעָֽ  יןָהֵד֗  ָאהְׁשִביעָ֜  ְרָחאְליַ֨  ְׂשָרא֩ ּוְבעֶ֩  ַתֲעֽׂשּו׃ ל

ם ּון׃ַתְעְּבֽד  אלָ֥  יָדאֲעִב֖ ־ָּכל ֹוןַנְפָׁשְתכ֑  יהָ-ה֙  ֹעָל֤ה ְוִהְקַרְבֶּת֨ חַ  ֵר֣יחַ  ַלֽ ר ַּפ֧ר ִניֹח֔  ֶּבן־ָּבָק֛
ד ים ֶאָח֑ד ַאִ֣יל ֶאָח֖ ה ְּבֵנֽי־ָׁשָנה֙  ְּכָבִׂש֤ ם ִׁשְבָע֔ ם׃ ִיְה֥יּו ְּתִמיִמ֖ ־ֳקָדם ָתאֲעלָ֤  ּוןּוְתָקְרב֨  ָלֶכֽ

 ֹוןְיה֥  יןַׁשְלִמ֖  אִׁשְבעָ֔  ְׁשָנא֙ ־יְּבנֵֽ  יןִאְּמִר֤  דַח֑  רְּדכַ֣  דַח֖  יּתֹוֵר֛ ־ַּבר ֹורּת֧  ֲעָואְּבַר֔  ָלאְלִאְתַקּבָ֣  יהוה֙ 

ם ֹון׃ְלכֽ  ְנָחָת֔ ֶלת ּוִמ֨ ר ֶעְׂשֹרִנים֙  ְׁשֹלָׁש֤ה ַבָּׁשֶ֑מן ְּבלּוָל֣ה ֹס֖ ֙  ַלָּפ֔ ים ְׁשֵני ִיל ֶעְׂשֹרִנ֔ ד׃ ָלַא֖  ָהֶאָחֽ
֙  ד׃ַחֽ  ְכָראְלִד֖  יןֶעְׂשרֹונִ֔  ְּתֵרין֙  ֹוָראְלת֔  ֶעְׂשרֹוִנין֙  ָתאְּתלָ֤  חִבְמַׁש֑  יָלאְּדפִ֣  ּוְלָּתא֖ס  ֹוןְנָחְתה֔ ּומִ֨   ִעָּׂשר-ן
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ים׃ ְלִׁשְבַע֖ת ָהֶאָח֑ד ַלֶּכֶ֖בׂש ִעָּׂש֔ר-ן  הְלִׁשְבעָ֖ ־ֵּכן דַח֑  ְּמָראְלִא֖  ֹוָנאֶעְׂשר֔  ֹוָנא֙ ֶעְׂשר֨  ַהְּכָבִׂשֽ

ד ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ין׃ִאְּמִרֽ  ד ַחָּט֑את ֶאָח֖ יד ְוֹעַל֣ת ַהִּכֻּפִרים֙  ַחַּט֤את ִמְּלַב֞ ּה ַהָּתִמ֔  ּוִמְנָחָת֖
ם׃  4ֹון׃ְוִנְסֵּכיהֽ  ּהּוִמְנָחַת֖  יָראְּתִד֔  תַוֲעלַ֣  ָּיא֙ ִּכּפּוַר֨  תֵמַחַּט֤  רּבָ֞  ָתאַחָּט֑  דַח֖  יןִעּזִ֥ ־ַּבר־ְצִפיר ְוִנְסֵּכיֶהֽ

 
 ָוֶעד׃ ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ָּברּוְך ֵׁשם

 ָוֶעד׃ ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ָּברּוְך ֵׁשם

 ָוֶעד׃ ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ָּברּוְך ֵׁשם

 

 ביחיד בציבור

 ְבָרא ִדי ְּבָעְלָמא (אמן) ַרָּבא ְׁשֵמּה ְוִיְתַקַּדׁש  ִיְתַּגַּדל

 ּוְבַחֵיי ּוְביֹוֵמיכֹון ְּבַחֵייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִליְך ִּכְרעּוֵתּה

 (אמן׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ָקִריב ּוִבְזַמן ַּבֲעַגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית־ְּדָכל

 ְמָבַרְך ַרָּבא ְׁשֵמּה ְיֵהא )יהא שמה רבא מברך לעלם ומעלמי עלמיא
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 ְׁשֵמּה ְוִיְתַהָּלל ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם

־ִמָּכל ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא הּוא ְּבִריְך(בריך הוא)  ְּדקּוְדָׁשא

 ְּבָעְלָמא ַדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא

 ְוַחִּיים ְׁשַמָיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא (אמן) ׃ָאֵמן ְוִאְמרּו

 לֹוםּׁשָ הַ  עֹוֶׂשה (אמן) ׃ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ָעֵלינו

, ִיְׂשָרֵאל־ָּכל ְוַעל ָעֵלינּו ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו

 (אמן)׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו

ְּבִריְך ְׁשֵמיּה ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 

ְלֵעיָלא ּוְלֵעיָלא ִמׇּכל־ִּבְרָכָתא 

ְוִׁשיָרָתא ֻתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא 

ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא׃ ִּתְתַקַּבל 

ְצלֹוִתי ּוָבעּוִתי ִעם ְצלֹוְתהֹון 

ּוָבעּוְתהֹון ְּדׇכל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 

א׃ ְיֶהא ֳקָדם ַאָּבא ְּדִבְׁשַמּיָ 

ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים 

ְוַעל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל׃ עֹוֶׂשה ָעַלי

ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה 

ְוַעל ׇּכל־ִיְׂשָרֵאל  ָעַלילֹום ּׁשָ הַ 

 ָאֵמן ְוָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון׃

 

 ב ב ב

 

 םָאיֹוְוהָ  ַהָּגדֹול ַהַּלְיָלה ׃ ָּבאִתיַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים יֹוֵׁשב ִמַּפַחד ְוִנְפַחד ִנְרַעׁש ִמַּמַעׂש ֶהָעִני ִהְנִני

ׇּכל־ ְוֶדֶרְך ַהַּצִּדיִקים ְוֶדֶרְך ַהְּיָׁשִרים ֶּדֶרְך הּוא ֵּכן ַלֲעׂשֹות ׃ְלָפֶניָך ּוְלַחֵּנן ְלַחּלֹות ַהֶּזה ְוַהּנֹוָרא
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 ּוְבָך ֶאְתַחֵּנן ֲאִני ּוְבַרֲחֶמיָך ְּבָךּוָבַרֲחִמים׃  ּוַבֶחֶסד ְּבֵחן ְמַקֵּים ֶׁשַאָּתה ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ְיֵרֶאיָך

 ּוְלַכֵּפר ְוִלְמֹחל ּוְבַאֲהָבה ְוִלְסֹלחַ  ְּבִיְרָאה ּוְלַלְמָדִני ִּבְתׁשּוָבה ַלֲהִׁשיֵבִני ּבֹוֵטחַ  ֲאִני ָךּוְבַאֲהָבתְ 

 ַהָּגדֹול ַהֹּכֵהן ַקָּים ָהָיה ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֵּבית ִּבְזַמן ַהֶּזה ַּבַּלְיָלה ּוְבַכָּפָרה׃ ּוְבַמֲחָלה ִּבְסִליָחה אֹוִתי

 ַנְפׁשֹו ִּתְתַעְנֵיןׁשֶ  ְּכֵדי ַהֹּקֶדׁש ִּכְתֵבי ִסְפֵרי ְּבִדְבֵרי ְוׁשֹוֵמעַ  קֹוֵרא ָהָיה ׇקְדֶׁשָך ְּבֶׁשֶמן ִנְמָׁשח ֲאֶׁשר

	—ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ַהֲחָכִמים ְּבִדְבֵרי ַּכָּכתּוב ִיְתַנְמֵנם׃ֶּפן 

ם ם ָהָי֥ה ִא֕ ׁש ָחָכ֖ ם ּדֹוֵר֑ י ָל֛או ְוִא֧ ים ַּתְלִמיֵד֥ ין ֲחָכִמ֖ יו׃ ּדֹוְרִׁש֥ ם ְלָפָנֽ יל ְוִא֛  ָרִג֥

א ִלְק֖רֹות ין ְוִאם־ָל֖או קֹוֵר֑ יו׃ קֹוִר֥ ה ְלָפָנֽ ין ׀ ּוַבֶּמ֣ יו קֹוִר֣ ּיֹוב ְלָפָנ֗ א ְּבִא֧  ּוְבֶעְזָר֛

י ים׃ ּוְבִדְבֵר֖ ל ְזַכְרָי֥ה ַהָּיִמֽ ר ֶּבן־ְקבּוָט֖ ים אֹוֵמ֑ ה ְּפָעִמ֣ יִתי ַהְרֵּב֔  ְלָפָניו ָקִר֥

  5ְּבָדִנֵּיֽאל׃ 

ַאְדָמֵתנּו  ֵמַעל ִנְתַרַחְקנּו ֲחָטֵאינּו ּוִמְּפֵני ְוָדַרׁש׃ ְוָׁשַמע ָקָרא ַהָּגדֹול ַהֹּכֵהן ַהֹּקֶדׁש ִּכְתֵבי ִמן

 ַאְך ׃ָעָליו ִׁשְמָך ֶׁשִּנְקָרא ְוַהָּקדֹוׁש ַהָּגדֹול ְּבֵבית ְלָפֶניָך ְוֵלָראֹות ַלֲעלֹות ְיכֹוִלים ֲאַנְחנּו ְוֵאין

 ַהַּלְיָלה ֶאְקָרא ֲאִני ְלָפָניו ַהִּנְקָרא ַהֹּקֶדׁש ִּכְתֵבי ִמִּסְפֵרי עֹוד ּוָמה ָהֵאֶּלה׃ ַּבְּדָבִרים ִנְזַּכר עֹוֶדּנּו

 ֶׁשָּבם ְּדָבִרים ְוַכָּפָרה ּוְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְּתׁשּוָבה ִּדְבֵרי ְוַהְּטהֹוִרים ַהְּקדֹוִׁשים ִּדְבֵריֶהם ַעל ַהֶּזה

 ִנָּדף ְלָעֶלה ֲארּוָכה ַּתֲעֶלה ֲאבֹוֵתינּו ֶוֱאֹלֵהי ֱאֹלֵהינּו יהוה ַהֶּזה׃ ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ַלֲעֹסק ְראּוִיים

 ַהּיֹום ָלנּו ְזׇכר ִמֶּקֶדם ֶלָעָניו ְּכהֹוַדְעּתָ  ְּבַמֲעֶׂשיָך׃ ְוָתֹחן ֲחָטֵאינּו ַּתְׁשִליְך ָוֵאֶפר ָעָפר ַעל ִּתָּנֵחם

 ְּבִסְפֵרי ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ֲאבֹוֵתינּו ָעֶליָך ֶׁשָּקְראּו ְּכמֹו ָעֶליָך ִנְקָרא ִּכי ָנא ְׁשַמע ֶעְׂשֵרה׃ ְׁשלׁש ְּבִרית

	— ֵלאֹמר ַהֹּקֶדׁש ִּכְתֵבי

	

יׁש ֶרץ־֖עּוץ ָהָי֥ה ִא֛ א ְוָיָׁש֛ר ָּת֧ם ַה֗הּוא ָהִא֣יׁש ׀ ְוָהָי֣ה ְׁש֑מ- ִאּ֣י-ב ְבֶאֽ ים ִויֵר֥ ר ֱאֹלִה֖  ְוָס֥
ע׃ י ָּבֽנ-ת׃ ְוָׁש֥ל-ׁש ָבִנ֖ים ִׁשְבָע֥ה ֛ל- ַוִּיָּוְ֥לדּו ֵמָרֽ הּו ַוְיִה֣ ְקֵנ֠ ת ִמ֠ ְבַע֨ אן ִׁשֽ ֹ֜  ּוְׁשֹ֧לֶׁשת ַאְלֵפי־צ
ים ַאְלֵפ֣י ׁש ְגַמִּל֗ ֶמד־ָּבָקר֙  ֵמ֤א-ת ַוֲחֵמ֨ ה ֲאת-֔נ-ת ֵמ֣א-ת ַוֲחֵמׁ֣ש ֶצֽ ד ַרָּב֣ה ַוֲעֻבָּד֖ ֙  ְמֹא֑  ְיִהי  ַוֽ
ֶדם׃ ָּג֖ד-ל ַה֔הּוא ָהִא֣יׁש ֙  ְוָהְל֤כּו ִמׇּכל־ְּבֵני־ֶקֽ ה ְוָעׂ֣שּו ָבָניו ית ִמְׁשֶּת֔  ְוָׁשְל֗חּו י-֑מ- ִא֣יׁש ֵּב֖
 ֙ ְראּו ם ִלְׁשֹ֣לֶׁשת ְוָקֽ ל ַאְחֹיֵתיֶה֔ ם׃ ְוִלְׁשּ֖ת-ת ֶלֱאֹכ֥ י ִעָּמֶהֽ י ַוְיִה֡ ֩  ִּכ֣ יפּו י ִהִּק֩ ה ְיֵמ֨  ַהִּמְׁשֶּת֜
ם ִאּ֣י-ב ַוִּיְׁשַל֧ח  ְיַקְּדֵׁש֗ ים ַוֽ ֶקר֮  ְוִהְׁשִּכ֣  ִאּ֔י-ב ָאַמ֣ר ִּכ֚י ֻּכָּלם֒  ִמְסַּפ֣ר ֹעל-ת֮  ְוֶהֱעָל֣ה ַּבֹּב֘

 ֙ י ָחְט֣אּו אּוַלי ים ּוֵבְר֥כּו ָבַנ֔ ה ָּכָ֛כה ִּבְלָבָב֑ם ֱאֹלִה֖ ים׃ ִאּ֖י-ב ַיֲעֶׂש֥  ׇּכל־ַהָּיִמֽ
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י ֙  ַהּ֔י-ם ַוְיִה֣ אּו ים ְּבֵנ֣י ַוָּיֹב֨ ב ָהֱאֹלִה֔ ן ַוָּי֥ב-א ַעל־ְיהָ-֑ה ְלִהְתַיֵּצ֖ ם׃ ַגֽם־ַהָּׂשָט֖  6 ְּבת-ָכֽ
	

ר׃  ִאּ֗י-ב ַוַּיַ֥ען  ַוּיֹאַמֽ
ְעִּתי ׇאְ֭מָנם ק  ִכי־ֵכ֑ן ָיַד֣ ל׃ ֱא֣נ-ׁש ּוַמה־ִּיְצַּד֖  ִעם־ֵאֽ

יב ִאם־ַיְ֭חֹּפץ ּנּו  ִעּ֑מ- ָלִר֣ א־ַיֲ֝עֶנ֗ ֹֽ ת ל ֶלף׃ ַאַח֥  ִמִּני־ָאֽ
יץ ֵלָ֭בב ֲחַכ֣ם חַ  ְוַאִּמ֣ ה  ֹּכ֑ י־ִהְקָׁש֥ יו ִמֽ ָל֗ ם׃ ֵא֝  ַוִּיְׁשָלֽ

יק א ָהִ֭רים ַהַּמְעִּת֣ ֹ֣ ר  ָיָד֑עּו ְול  ְּבַאּֽפ-׃ ֲהָפָכ֣ם ֲאֶׁש֖
יהָ   ִמְּמק-ָמּ֑ה ֶאֶ֭רץ ַהַּמְרִּג֣יז  ִיְתַּפָּלֽצּון׃ ְוַ֝עּמּוֶד֗
א ַלֶ֭חֶרס ָהֹאֵמ֣ר ֹ֣ ים ּוְבַע֖ד  ִיְזָר֑ח ְול ם׃ ּכ-ָכִב֣  ַיְחֹּתֽ
ְך  ְלַבּ֑ד- ָׁשַמִ֣ים ֹנֶט֣ה ֳמֵתי ְו֝ד-ֵר֗  ָיֽם׃ ַעל־ׇּב֥

ֶׂשה־ָעׁ֭ש יל ֹעֽ ה ְּכִס֥ י  ְוִכיָמ֗ ן׃ ְוַחְדֵר֥  ֵתָמֽ
ין ְוִנְפָל֗א-ת  ֵחֶ֑קר ַעד־ֵא֣ין ְגֹ֭דל-ת ֹעֶׂש֣ה ר׃ ַעד־ֵא֥  ִמְסָּפֽ
ר ֵה֤ן א ָעַ֭לי ַיֲעֹב֣ ֹ֣ ין ְוַ֝יֲחֹ֗לף  ֶאְרֶא֑ה ְול לֹא־ָאִב֥  ֽל-׃ ְוֽ
י ַיְ֭חֹּתף ֵה֣ן ר  ְיִׁשיֶבּ֑נּו ִמ֣ יו ִמי־יֹאַמ֥ ָל֗ ה׃ ֵא֝ ה־ַּתֲעֶׂשֽ  ַמֽ

ו  ַאּ֑פ- לֹא־ָיִׁש֣יב אֱ֭ל-ּהַ  ֲח֗חּו ַּתְחָּת֥ ְזֵרי ָׁש֝ ַהב׃ ֹע֣  ָרֽ
י ַא֭ף י־ָאֹנִכ֣ ה  ֶאֱעֶנּ֑נּו ִּכֽ י ֶאְבֲחָר֖  ִעּֽמ-׃ ְדָבַר֣

א ִאם־ָצַ֭דְקִּתי ֲאֶׁש֣ר ֹ֣ י  ֶאֱעֶנ֑ה ל ְמֹׁשְפִט֗  ֶאְתַחָּנֽ ן׃ ִל֝
אִתי ֑ ִני ִאם־ָקָר֥  ַּיֲעֵנ ין  ַוֽ ֲאִמ֗ א־ַא֝ ֹֽ י־ַיֲאִז֥ין ל י׃ ִּכֽ  ק-ִלֽ

ה ה  ְיׁשּוֵפִ֑ני ֲאֶׁשר־ִּבְׂשָעָר֥  ִחָּנֽם׃ ְפָצַע֣י ְוִהְרָּב֖
א־ִיְּ֭תֵנִני ֹֽ י ָהֵׁש֣ב ל י  רּוִח֑ ִני ִּכ֥ ים׃ ַיְׂ֝שִּבַע֗  ַמְּמֹרִרֽ
חַ  יץ ִאם־ְלֹכ֣ ט  ִהֵּנ֑ה ַאִּמ֣ ִמְׁשָּפ֗ י ְוִאם־ְל֝ ִני׃ ִמ֣  י-ִעיֵדֽ

י ִאם־ֶאְ֭צָּדק ִני  ַיְרִׁשיֵעִ֑ני ִּפ֣ ם־ָא֗֝ ִני׃ ׇּתֽ  ַּיְעְקֵׁשֽ  ַוֽ
ם־ָאִ֭ני ע ׇּתֽ א־ֵאַד֥ ֹֽ י ל ס  ַנְפִׁש֗  ַחָּיֽי׃ ֶאְמַא֥

ת יא ַאַח֗ ם  ָאַמְ֑רִּתי ַעל־ֵּכ֥ן ִה֥֫ ע ָּת֥ ה׃ ֣הּוא ְוָ֝רָׁש֗  ְמַכֶּלֽ
ית ִאם־ׁש֭-ט ם ָיִמ֣ ת  ִּפְתֹא֑ ג׃ ְנִקִּי֣ם ְלַמַּס֖  ִיְלָעֽ

ע ִנְּתָנ֬ה ׀ ֶאֶ֤רץ ַיד־ָרָׁש֗ א ְיַכֶּס֑ה ְּפֵנֽי־ֹׁשְפֶט֥יהָ  ְבֽ ֹ֖  ִמי־ֽהּוא׃ ֵא֣פ-א ִאם־ל
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ְר֗חּו  ִמִּני־ָר֑ץ ַקּ֭לּו ְוָיַמ֣י ה׃ לֹא־ָר֥אּו ָּב֝  ט-ָבֽ
ֶׁשר  ֵאֶב֑ה ִעם־ֳאִנּ֣י-ת ָחְ֭לפּו ֶנ֗ ֶכל׃ ָי֥טּוׂש ְּכ֝  ֲעֵלי־ֹאֽ

י ֶאְׁשְּכָח֣ה ִאם־ׇאְ֭מִרי ה  ִׂשיִח֑ יָגה׃ ָפַנ֣י ֶאֶעְזָב֖  ְוַאְבִלֽ
ְרִּתי ְעִּתי  ׇכל־ַעְּצֹבָת֑י ָיֹג֥ א ָיַ֝ד֗ ֹ֥ ִני׃ ִּכי־ל  ְתַנֵּקֽ
י ֝ה  ֶאְרָׁש֑ע ָאֹנִכ֥  ִאיָגֽע׃ ֶהֶ֣בל ָלָּמה־ֶּז֗

ְצִּתי ר ַוֲ֝הִזּ֗כ-ִתי  ְבֵמי־ָׁשֶ֑לג במו ִאם־ִהְתָרַח֥ י׃ ְּבֹב֣  ַּכָּפֽ
י׃ ְוִ֝תֲע֗בּוִני  ִּתְטְּבֵלִ֑ני ַּבַּׁשַ֣חת ָא֭ז  ַׂשְלמ-ָתֽ

י־לֹא־ִא֣יׁש ו ָנ֥ב-א  ֶאֱעֶנּ֑נּו ָּכ֣מ-ִני ִּכֽ ט׃ ַיְ֝חָּד֗  ַּבִּמְׁשָּפֽ
א ֹ֣ יחַ  ֵיׁש־ֵּביֵנ֣ינּו ל ת  מ-ִכ֑  ַעל־ְׁשֵנֽינּו׃ ָי֣ד- ָיֵׁש֖
ִּני׃ ְוֵ֝אָמ֗ת-  ִׁשְב֑ט- ֵמָעַל֣י ָיֵס֣ר ל־ְּתַבֲעַתֽ  ַאֽ

א א֭~ַדְּבָרה ֹ֣ י  ִאיָרֶאּ֑נּו ְול י לֹא־ֵכ֥ן ִּכ֥ ֹנִכ֗ י׃ ָא֝  ִעָּמִדֽ
י ָנֽ ְקָט֥ה ָּי֥י ַנְפִׁש֗ י ָעַל֣י ֶאֶעְזָב֣ה ְּבַח֫ ה ִׂשיִח֑ ַדְּבָר֗ י׃ ְּבַמ֣ר ֲא֝  ַנְפִׁשֽ

ִני  ַאל־ַּתְרִׁשיֵעִ֑ני ֶאל־אֱ֭ל-ּהַ  ֹאַמ֣ר ִני׃ ַע֣ל ֝ה-ִדיֵע֗  ַמה־ְּתִריֵבֽ
ק ׀ ְלָך֨  ֲה֤ט-ב י־ַתֲעֹׁש֗ י־ִתְ֭מַאס ִּכֽ ת ַּכֶּפ֑יָך ְיִג֣יעַ  ִּכֽ ְעָּת׃ ְרָׁשִע֣ים ְוַעל־ֲעַצ֖  ה-ָפֽ

ה׃ ֱא֣נ-ׁש ִאם־ִּכְר֖א-ת  ָלְ֑ך ָבָׂש֣ר ַהֵעיֵנ֣י  ִּתְרֶאֽ
יָך  ָיֶמ֑יָך ֱא֣נ-ׁש ֲהִכיֵמ֣י נ-ֶת֗ יֵמי ִאם־ְׁש֝  ָגֶֽבר׃ ִּכ֣

ׁש י־ְתַבֵּק֥ י  ַלֲעֹוִנ֑י ִּכֽ  ִתְדֽר-ׁש׃ ּֽוְלַחָּטאִת֥
ְעְּתָך ל־ַּד֭ א ַעֽ ֹ֣ ין  ֶאְרָׁש֑ע ִּכי־ל יל׃ ִמָּיְדָך֣  ְוֵא֖  ַמִּצֽ

 ַּיֲעׂ֑שּוִני ִעְּ֭צבּוִני ָיֶד֣יָך יב ַיַ֥חד  ַוֽ ִב֗ ִני׃ ָס֝ ְּתַבְּלֵעֽ  ַוֽ
ֶמר ְזׇכר־ָנ֭א י־ַכֹח֣ ר  ֲעִׂשיָתִ֑ני ִּכֽ ֶאל־ָעָפ֥ ִני׃ ְוֽ  ְּתִׁשיֵבֽ

א ֹ֣ ה  ַּתִּתיֵכִ֑ני ֶכָ֭חָלב ֲהל ִני׃ ְוַ֝כְּגִבָּנ֗  ַּתְקִּפיֵאֽ
ים ּֽוַבֲעָצ֥מ-ת  ַּתְלִּביֵׁשִ֑ני ּוָ֭בָׂשר ֣ע-ר ִני׃ ְוִ֝גיִד֗  ְּתֹׂשְכֵכֽ
י ָעִׂש֣יתָ  ָוֶ֭חֶסד ַחִּי֣ים ה ּוְ֝פֻקָּדְתָך֗   ִעָּמִד֑ ְמָר֥ י׃ ָׁשֽ  רּוִחֽ
ְעִּתי  ִבְלָבֶבָ֑ך ָצַפְ֣נּתָ  ְוֵ֭אֶּלה ֹ֥את ָיַ֝ד֗ ְך׃ ִּכי־ז  ִעָּמֽ

אִתי י  ּוְׁשַמְרָּתִ֑ני ִאם־ָחָט֥ א ּוֵ֝מֲעֹוִנ֗ ֹ֣ ִני׃ ל  ְתַנֵּקֽ
ְעִּתי י ִאם־ָרַׁש֡ י ַאְלַל֬ י לֹא־ֶאָּׂש֣א ְוָ֭צַדְקִּתי ִל֗ ע רֹאִׁש֑ ֗ל-ן ְׂשַב֥ י׃ ּוְרֵא֥ה ָק֝  ׇעְנִיֽ

ִני ַּכַּׁשַ֣חל ְוִ֭יְגֶאה ב  ְּתצּוֵד֑ י׃ ְוָ֝תֹׁש֗  ִּתְתַּפָּלא־ִבֽ
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ׁש יָך ְּתַחֵּד֬ י ׀ ֵעֶד֨ י ַּכַ֭עְׂשָך ְוֶתֶ֣רב ֶנְגִּד֗ י׃ ְוָצָב֣א ֲחִלי֖פ-ת ִעָּמִד֑  ִעִּמֽ

ע ֹהֵצאָתִ֑ני ֵמֶ֭רֶחם ְוָלָּ֣מה ְגַו֗ ִני׃ ְוַעִ֣ין ֶא֝ א־ִתְרֵאֽ ֹֽ  ל
ֶטן ֶאְהֶי֑ה לֹא־ָהִי֣יִתי ַּכֲאֶׁש֣ר ֶּב֗ ֶבר ִמ֝ ל׃ ַלֶּק֥  אּוָבֽ

א־ְמַע֣ט ֹֽ ית ישית  ַוֲחָד֑ל יחדל ָיַמ֣י ֲהל ִּני ְוִׁש֥ ֶּמ֗ יָגה ִמ֝ ט׃ ְוַאְבִל֥  ְּמָעֽ
א ֵאֵ֭לְך ְּבֶטֶ֣רם ֹ֣ ֶרץ  ָאׁ֑שּוב ְול ֶׁשְך ֶאל־ֶא֖ ֶות׃ ֹח֣  ְוַצְלָמֽ
ָתה ֶאֶ֤רץ ֶפל ְּכ֥מ- ׀ ֵעָפ֨ א ַצְ֭לָמֶות ֹא֗ ֹ֥ ים ְול ַפע ְסָדִר֗ ֶפל׃ ַוֹּת֥  7 ְּכמ-־ֹאֽ

 
 

ר׃  ִאּ֗י-ב ַוַּיַ֥ען  ַוּיֹאַמֽ
י ׇאְ֭מָנם ם  ַאֶּתם־ָע֑ם ִּכ֣ ה׃ ָּת֥מּות ְוִ֝עָּמֶכ֗  ׇחְכָמֽ
י ב ַּגם־ִל֤ ם ׀ ֵלָב֨ מ-ֶכ֗ י לֹא־ֹנֵפ֣ל  ְּכֽ ין ִמֶּכ֑ם ָאֹנִכ֣ ֶּלה׃ ְוֶאת־ִמי־ֵא֥  ְּכמ-־ֵאֽ
ק הּו ְׂשֹח֤ ה ׀ ְלֵרֵע֨  ַּיֲעֵנ֑הּו ֶלֱ֭אל-ּהַ  ֹקֵר֣א  ֶאְהֶי֗ ֗ח-ק ַוֽ יק ְׂש֝ ים׃ ַצִּד֥  ָּתִמֽ
֑ ן ְלַעְׁשּ֣תּות ּ֭בּוז ַלִּפ֣יד ֶגל׃ ְל֣מ-ֲעֵדי ָנ֗֝כ-ן  ַׁשֲאָנ  ָרֽ
ים ִיְׁשָל֤יּו ים ׀ ֹאָהִל֨ ְדִד֗ יא ַלֲאֶׁש֤ר ֵא֑ל ְלַמְרִּג֣יֵזי ּֽוַ֭בֻּטח-ת  ְלֹׁש֥  ְּבָיֽד-׃ ֱא֣ל-ּהַ  ֵהִב֖

ם אּוָל֗ ִים ְו֥ע-ף  ְוֹתֶרּ֑ךָ  ְבֵה֣מ-ת ְׁשַאל־ָנ֣א ְוֽ ָּׁשַמ֗ ְך׃ ַה֝  ְוַיֶּגד־ָלֽ
ָך֗  ִויַסְּפ֥רּו  ְוֹתֶרּ֑ךָ  ָלָאֶ֣רץ ִׂש֣יחַ  ֤א-  ַהָּיֽם׃ ְּדֵג֣י ְל֝
י  ְּבׇכל־ֵאֶּ֑לה לֹא־ָיַד֣ע ִמ֭י את׃ ָעְׂ֣שָתה ַיד־ְי֝הָ-֗ה ִּכ֥ ֹֽ  ּז

יׁש׃ ְו֗֝רּוחַ   ׇּכל־ָח֑י ֶנֶ֣פׁש ְּבָ֭יד- ֲאֶׁש֣ר  ׇּכל־ְּבַׂשר־ִאֽ
ְך  ִּתְבָח֑ן ִמִּל֣ין ֲהלֹא־ֹאֶ֭זן ֶכל ְוֵ֝ח֗  ִיְטַעם־ֽל-׃ ֹא֣
ים ֶרְך  ׇחְכָמ֑ה ִּביִׁשיִׁש֥ ים ְוֹא֖  ְּתבּוָנֽה׃ ָיִמ֣

-  ּוְגבּוָר֑ה ׇחְכָמ֣ה ִעּ֭מ- ה ֗ל֝  ּוְתבּוָנֽה׃ ֵעָצ֥
א ַיֲ֭הר-ס ֵה֣ן ֹ֣ יׁש ִיְסֹּג֥ר  ִיָּבֶנ֑ה ְול א ַעל־ִא֗֝ ֹ֣ ַח׃ ְול  ִיָּפֵתֽ
ר ֵה֤ן ם  ְוִיָבׁ֑שּו ַּבַּמִ֣ים ַיְעֹצ֣ ֶרץ׃ ְוַיַ֖הְפכּו ִו֝יַׁשְּלֵח֗  ָאֽ

ז ִעּ֭מ- -  ְותּוִׁשָּי֑ה ֹע֣  ּוַמְׁשֶּגֽה׃ ֹׁשֵג֥ג ֗ל֝
ים מ-ִל֣יְך ים  ׁש-ָל֑ל י-ֲעִצ֣ ֹׁשְפִט֥ ל׃ ְוֽ  ְיה-ֵלֽ
ים מּוַס֣ר ר  ִּפֵּת֑חַ  ְמָלִכ֣ ֗ז-ר ַוֶּיְאֹס֥ ם׃ ֵא֝  ְּבׇמְתֵניֶהֽ
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ָתִנ֣ים  ׁש-ָל֑ל ֹּכֲהִנ֣ים מ-ִל֣יְך ף׃ ְוֵא֖  ְיַסֵּלֽ
יר ַעם  ְלֶנֱאָמִנ֑ים ָׂשָ֭פה ֵמִס֣ ח׃ ְזֵקִנ֣ים ְוַט֖  ִיָּקֽ
ים ּ֭בּוז ׁש-ֵפְ֣ך ים ּוְמִז֖יחַ   ַעל־ְנִדיִב֑ ה׃ ֲאִפיִק֣  ִרָּפֽ
ֶׁשְך ֲעֻ֭מק-ת ְמַגֶּל֣ה א  ִמִּני־ֹח֑ ֶות׃ ָל֣א-ר ַוֹּיֵצ֖  ַצְלָמֽ
 ְיַאְּבֵד֑ם ַלּ֭ג-ִים ַמְׂשִּג֣יא ם ֹׁשֵט֥חַ   ַוֽ ּג-ִי֗ ם׃ ַל֝  ַוַּיְנֵחֽ
יר ם  ַעם־ָהָאֶ֑רץ ָראֵׁש֣י ֵל֭ב ֵמִס֗ הּו ַוַּ֝יְתֵע֗ ֶרְך׃ ְּבֹת֣  לֹא־ָדֽ

ֶׁשְך ְׁשׁשּו־ֹח֥ ם  ְולֹא־֑א-ר ְיַמֽ  ַּכִּׁשּֽכ-ר׃ ַוַּ֝יְתֵע֗
ְמָע֥ה  ֵעיִנ֑י ָרֲאָת֣ה ֶהן־ֹּכ֭ל י ָׁשֽ ְזִנ֗ ֶבן ׇא֝ ּה׃ ַוָּת֥  ָלֽ

ַדְעְּתֶכם ֭ ְעִּתי ְּכֽ ל  ַגם־ָאִ֑ני ָיַד֣ א־ֹנֵפ֖ ֹֽ י ל ם׃ ָאֹנִכ֣  ִמֶּכֽ
ם י ֲאִ֭ני אּוָל֗ ץ׃ ֶאל־ֵא֣ל ְוה-ֵכ֖חַ   ֲאַדֵּב֑ר ֶאל־ַׁשַּד֣  ֶאְחָּפֽ
ם אּוָל֗ ם ְוֽ י  ֹטְפֵלי־ָׁשֶ֑קר ַאֶּת֥ ם׃ ֱאִל֣ל ֹרְפֵא֖  ֻּכְּלֶכֽ
י  ַּתֲחִריׁ֑שּון ַהֲחֵרׁ֣ש ִמי־ִיֵּ֭תן ה׃ ָלֶכ֣ם ּוְתִה֖  ְלׇחְכָמֽ

י ִׁשְמעּו־ָנ֥א יבּו׃ ְׂשָפַת֣י ְוִר֖ב-ת  ת-ַכְחִּת֑  ַהְקִׁשֽ
ַדְּב֥רּו ְו֗֝ל-  ַעְוָל֑ה ְּתַדְּב֣רּו ַהְ֭לֵאל  ְרִמָּיֽה׃ ְּתֽ
ל  ִּתָּׂש֑אּון ֲהָפָנ֥יו  ְּתִריֽבּון׃ ִאם־ָלֵא֥
ר ֲה֭ט-ב י־ַיְחֹק֣ ל  ֶאְתֶכ֑ם ִּכֽ ֱא֗נ-ׁש ִאם־ְּכָהֵת֥ ּלּו ֶּב֝  ֽב-׃ ְּתָהֵת֥
יחַ  ה-ֵכ֣חַ  ֶתר  ֶאְתֶכ֑ם י-ִכ֣ ֵּס֗  ִּתָּׂשֽאּון׃ ָּפִנ֥ים ִאם־ַּב֝
א ֹ֣ ל ּוַ֝פְחּ֗ד-  ֶאְתֶכ֑ם ְּתַבֵע֣ת ְׂשֵ֭את- ֲהל ם׃ ִיֹּפ֥  ֲעֵליֶכֽ

ְ֭כֹרֵניֶכם ֶמר  ִמְׁשֵלי־ֵאֶ֑פר ִזֽ ם׃ ְלַגֵּבי־ֹח֗֝  ַּגֵּביֶכֽ
יׁשּו ר  ַוֲאַדְּבָרה־ָאִ֑ני ִמֶּ֭מִּני ַהֲחִר֣ ה׃ ָעַל֣י ְוַיֲעֹב֖  ָמֽ
י ֶאָּׂש֣א ׀ ַעל־ָמ֤ה י  ְבִׁשָּנ֑י ְבָׂשִר֣ ים ְוַ֝נְפִׁש֗ י׃ ָאִׂש֥  ְּבַכִּפֽ

י  ֲאַיֵח֑ל ֣ל- לא ִיְ֭קְטֵלִני ֵה֣ן ָרַכ֗ יַח׃ ֶאל־ָּפָנ֥יו ַאְך־ְּד֝  א-ִכֽ
י א  ִליׁשּוָע֑ה ַּגם־הּוא־ִל֥ ֹ֥ יו ִּכי־ל ָפָנ֗  ָיֽב-א׃ ָחֵנ֥ ף ְל֝

י ָׁש֭מ-עַ  ִׁשְמ֣עּו י  ִמָּלִת֑ ם׃ ְוַ֝אֲחָוִת֗  ְּבׇאְזֵניֶכֽ
ְכִּתי ִהֵּנה־ָנ֭א ְעִּתי  ִמְׁשָּפ֑ט ָעַר֣ י ָיַ֝ד֗ ק׃ ִּכי־ֲאִנ֥  ֶאְצָּדֽ
יב ִמי־֭הּוא י ָיִר֣ ה  ִעָּמִד֑ י־ַעָּת֖ יׁש ִּכֽ  ְוֶאְגָוֽע׃ ַאֲחִר֣

י ַאל־ַּתַ֣עׂש ַאְך־ְׁשַּ֭תִים ז  ִעָּמִד֑ יָך ָא֥ ָּפֶנ֗ א ִמ֝ ֹ֣ ר׃ ל  ֶאָּסֵתֽ
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ָמְתָך֗   ַהְרַח֑ק ֵמָעַל֣י ַּכְּ֭פָך ִּני׃ ְוֵ֝א֥ ל־ְּתַבֲעַתֽ  ַאֽ
י ּוְ֭קָרא ר  ֶאֱעֶנ֑ה ְוָאֹנִכ֣ ַדֵּב֗ ִני׃ ֽא-־ֲא֝  ַוֲהִׁשיֵבֽ
י  ְוַחָּט֑א-ת ֲעֹו֣נ-ת ִל֭י ַּכָּמ֣ה ְׁשִע֥ י ִּפֽ ִני׃ ְוַ֝חָּטאִת֗  ֹהִדיֵעֽ

ָּמה־ָפֶנ֥יָך יר ָלֽ ִני  ַתְסִּת֑ ְך׃ ְלא-ֵי֣ב ְוַתְחְׁשֵב֖  ָלֽ
ׁש  ַּתֲע֑ר-ץ ִנָּד֣ף ֶהָעֶל֣ה ף׃ ָיֵבׁ֣ש ְוֶאת־ַק֖  ִּתְרֹּדֽ

ב י־ִתְכֹּת֣ ִני  ְמֹר֑ר-ת ָעַל֣י ִּכֽ י׃ ֲעֹו֥נ-ת ְו֝ת-ִריֵׁש֗  ְנעּוָרֽ
ֵׂש֤ם ד ְוָת֘ י ׀ ַּבַּס֨ י ׇּכל־ׇאְרח-ָת֑י ְוִתְׁש֥מ-ר  ַרְגַל֗ י ַעל־ׇׁשְרֵׁש֥ ְגַל֗ ה׃ ַר֝  ִּתְתַחֶּקֽ

ב ְו֭הּוא ֶגד  ִיְבֶל֑ה ְּכָרָק֣ ֶב֗ ׁש׃ ֲאָכ֣ל- ְּכ֝  ָעֽ
ר  ִאָּׁש֑ה ְי֣לּוד ָאָ֭דם ים ְקַצ֥ ֶגז׃ ָיִ֝מ֗ ע־ֹרֽ  ּֽוְׂשַבֽ
יץ ח  ַוִּיָּמ֑ל ָיָ֭צא ְּכִצ֣ ל ַוִּיְבַר֥ ֵּצ֗ א ַּכ֝ ֹ֣  ַיֲעֽמ-ד׃ ְול

ְחּתָ  ַאף־ַעל־ֶז֭ה ֑ ָך ָּפַק֣ י  ֵעיֶנ ִת֤ יא ְוֹא֘ ְך׃ ְבִמְׁשָּפ֣ט ָתִב֖  ִעָּמֽ
י־ִיֵּת֣ן א ָט֭ה-ר ִמֽ א  ִמָּטֵמ֗ ֹ֣ ד׃ ל  ֶאָחֽ

ם ים ִא֥ יו ׀ ֲחרּוִצ֨ יו  ָיָמ֗ ְסַּפר־ֳחָדָׁש֥ ו ִאָּתְ֑ך ִמֽ יתָ  ֻחָּק֥ ִׂש֗ א ָע֝ ֹ֣ ר׃ ְול  ַיֲעֹבֽ

ה  ְוֶיְחָּד֑ל ֵמָעָל֣יו ְׁשֵע֣ה יר ַעד־ִיְ֝רֶצ֗  י-ֽמ-׃ ְּכָׂשִכ֥
י ץ ֵיׁ֥ש ִּכ֤ ְקָו֥ה ָלֵע֗ ם־ִיָּ֭כֵרת  ִּת֫ א ְוֹ֝יַנְקּ֗ת- ַיֲחִל֑יף ְו֣ע-ד ִאֽ ֹ֣ ל׃ ל  ֶתְחָּדֽ

ין ר  ׇׁשְרׁ֑ש- ָּבָאֶ֣רץ ִאם־ַיְזִק֣  ִּגְזֽע-׃ ָי֥מּות ּוֶ֝בָעָפ֗
חַ  ַמִ֣ים ֵמֵר֣יחַ  ה  ַיְפִר֑ יר ְוָעָׂש֖  ְּכמ-־ָנַֽטע׃ ָקִצ֣
 ֶּיֱחָלׁ֑ש ָי֭מּות ְוֶגֶ֣בר  ְוַאּֽי-׃ ָאָד֣ם ַוִּיְגַו֖ע  ַוֽ

ר  ִמִּני־ָי֑ם ָאְזלּו־ַמִ֭ים ב ְוָ֝נָה֗ ׁש׃ ֶיֱחַר֥  ְוָיֵבֽ
יׁש ב ְוִא֥ ֥קּום ָׁשַכ֗ לֹא־ָי֫ י  ְוֽ א ָׁשַ֭מִים ַעד־ִּבְלִּת֣ ֹ֣ יצּו ל רּו ָיִק֑ א־ֵיֹ֝ע֗ ֹֽ ם׃ ְול  ִמְּׁשָנָתֽ

י ן ִמ֤ ִני ִּבְׁש֬א-ל ׀ ִיֵּת֨ ית ַאֶּפָ֑ך ַעד־ׁ֣שּוב ַּתְ֭סִּתיֵרִני  ַּתְצִּפֵנ֗ ִׁשֽ י ָּת֤ ק ִל֖ ִני׃ ֹח֣  ְוִתְזְּכֵרֽ

ֶבר ִאם־ָי֥מּות ְחֶי֥ה ֶּג֗ ֫ י ׇּכל־ְיֵמ֣י  ֲהִיֽ -א ֲאַיֵח֑ל ְצָבִא֣ י׃ ַעד־ּ֗ב֝  ֲחִליָפִתֽ

י ִּתְ֭קָרא ֑ ּךָ  ְוָאֹנִכ֣ ה  ֶאֱעֶנ ַמֲעֵׂש֖ ף׃ ָיֶד֣יָך ְלֽ  ִתְכֹסֽ
י־ַעָּ֭תה י ִּכֽ ר  ִּתְסּ֑פ-ר ְצָעַד֣ ְׁשֹמ֗ א־ִת֝ ֹֽ י׃ ל  ַעל־ַחָּטאִתֽ

ל  ִּפְׁשִע֑י ִּבְצ֣ר-ר ָחֻת֣ם י׃ ַוִּ֝תְטֹּפ֗  ַעל־ֲעֹוִנֽ
ק ְו֗֝צּור  ִיּ֑ב-ל ַהר־נ-ֵפ֣ל ְו֭אּוָלם  ִמְּמֹקֽמ-׃ ֶיְעַּת֥
ֲחקּו ׀ ֲאָבִנ֤ים ִים ָׁש֥ יָה   ַמ֗ ף־ְסִפיֶח֥ ְדָּת׃ ֱא֣נ-ׁש ְוִתְקַו֖ת ֲעַפר־ָאֶ֑רץ ִּתְׁשֹטֽ ֱאַבֽ  ֶהֽ
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 ַּיֲהֹ֑לְך ָלֶ֭נַצח ִּתְתְקֵפ֣הּו יו ְמַׁשֶּנ֥ה  ַוֽ ָנ֗ הּו׃ ָפ֝ ְּתַׁשְּלֵחֽ  ַוֽ
א ָבָ֭ניו ִיְכְּב֣דּו ֹ֣ ין ְוִ֝יְצֲע֗רּו  ֵיָד֑ע ְול לֹא־ָיִב֥ מ-׃ ְוֽ  ָלֽ

יו ְוַ֝נְפׁ֗ש-  ִיְכָא֑ב ָעָל֣יו ַאְך־ְּבָׂ֭שר- ל ָעָל֥  8 ׃ֶּתֱאָבֽ
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ן מנהסערה  ֶאת־ִאּ֭י-ב ַוַּיַֽען־ְיהָ-֣ה ה ׀ ִמ֥ ר׃ ַהְּסָעָר֗  ַוּיֹאַמֽ

י ה ִמ֤ יְך ׀ ֶז֨ ה ַמְחִׁש֖ ין  ֵעָצ֥ ַעת׃ ְבִמִּל֗ ִלי־ָדֽ  ְּבֽ
ִני׃ ְוֶ֝אְׁשָאְלָך֗   ֲחָלֶצ֑יָך ְכֶגֶ֣בר ֱאׇזר־ָנ֣א  ְוה-ִדיֵעֽ
ה ד ְּבׇיְסִדי־ָאֶ֑רץ ָהִ֭ייתָ  ֵאיֹפ֣ ֵּג֗ ְעּתָ  ַה֝  ִביָנֽה׃ ִאם־ָיַד֥

י ְמַ֭מֶּדיהָ  ִמי־ָׂש֣ם י־ָנָט֖ה ֤א-  ֵתָד֑ע ִּכ֣ ו׃ ָעֶל֣יהָ  ִמֽ  ָּקֽ
ה ֥א-  ׇהְטָּב֑עּו ֲאָדֶנ֣יהָ  ַעל־ָמ֭ה ּה׃ ֶאֶ֣בן ִמי־ָיָ֝ר֗  ִּפָּנָתֽ

ֶקר ּ֣כ-ְכֵבי ְּבׇרן־ַיַ֭חד יעּו  ֹב֑ ים׃ ׇּכל־ְּבֵנ֥י ַוָּ֝יִר֗  ֱאֹלִהֽ
ִגי֗ח-  ָי֑ם ִּבְדָלַתִ֣ים ַוָּיֶ֣סְך ֶחם ְּב֝ א׃ ֵמֶר֥  ֵיֵצֽ

י ֣ ן ְּבׂשּוִמ֣ ל  ְלֻבׁ֑ש- ָעָנ  ֲחֻתָּלֽת-׃ ַוֲ֝עָרֶפ֗
ר י ָעָל֣יו ָוֶאְׁשֹּב֣ ים  ֻחִּק֑ יחַ  ָוָ֝אִׂש֗ ִים׃ ְּבִר֣  ּוְדָלָתֽ
ר ה ָוֹאַמ֗ א ָת֭ב-א ַעד־ֹּפ֣ ֹ֣ יף ְול ית  ֹתִס֑ יָך׃ ִּבְג֥א-ן ּופֹא־ָיִׁ֝ש֗  ַּגֶּלֽ

ִמָּיֶמיָך ֶקר ִצִּו֣יתָ  ה֭~ ְעּתָ  ידעתה שחר  ֹּב֑  ְמֹקֽמ-׃ ַהַּׁשַ֣חר ִיַּד֖
ָּנה׃ ֣יםעִ ְרׁשָ  ְוִיָּנֲע֖רּו  ָהָאֶ֑רץ ְּבַכְנ֣פ-ת ֶלֱ֭אֹחז  ִמֶּמֽ

ֶמר ִּתְ֭תַהֵּפְך ְתַיְּצ֗בּו  ח-ָת֑ם ְּכֹח֣  ְלֽבּוׁש׃ ְּכ֣מ- ְוִ֝יֽ
ה ּוְז֥ר-עַ   א-ָר֑ם ֣יםעִ ֵמְרׁשָ  ְוִיָּמַנ֣ע ָמ֗ ר׃ ָר֝  ִּתָּׁשֵבֽ
ֶקר ַעד־ִנְבֵכי־ָי֑ם ֲהָ֭באתָ  ֗ה-ם ּוְבֵח֥ ְכָּת׃ ְּת֝  ִהְתַהָּלֽ
י  ַׁשֲעֵרי־ָמֶ֑ות ְלָ֭ך ֲהִנְג֣לּו ה׃ ַצְלָמֶ֣ות ְוַׁשֲעֵר֖  ִּתְרֶאֽ

ד ַעד־ַרֲחֵבי־ָאֶ֑רץ ִהְ֭תֹּבַנְנּתָ  ֵּג֗ ְעּתָ  ַה֝ ּה׃ ִאם־ָיַד֥  ֻכָּלֽ
ֶׁשְך ִיְׁשׇּכן־֑א-ר ַהֶּ֭דֶרְך ֵאי־ֶז֣ה  ְמֹקֽמ-׃ ֵאי־ֶז֥ה ְוֹ֝ח֗

י ין ֶאל־ְּגבּו֑ל- ִתָּ֭קֶחּנּו ִּכ֣ ִב֗  ֵּביֽת-׃ ְנִתי֥ב-ת ְוִכי־ָת֝
ר  ִּתָּוֵל֑ד ִּכי־ָא֣ז ָיַ֭דְעּתָ  ים׃ ָיֶמ֣יָך ּוִמְסַּפ֖  ַרִּבֽ
ה׃ ָּבָר֣ד ְוא-ְצ֖ר-ת ָׁשֶ֑לג ֶאל־ֹאְצ֣ר-ת ֲהָ֭באתָ   ִּתְרֶאֽ
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ְכִּתי ב ְל֥י-ם ְלֶעת־ָצ֑ר ֲאֶׁשר־ָחַׂש֥ ָר֗ ה׃ ְק֝  ּוִמְלָחָמֽ
ץ ֑א-ר ֵיָחֶ֣לק ַהֶּ֭דֶרְך ֵאי־ֶז֣ה ים ָיֵפ֖ ֶרץ׃ ָקִד֣  ֲעֵלי־ָאֽ

י־ִפַּל֣ג ֶרְך  ְּתָעָל֑ה ַלֶּׁשֶ֣טף ִמֽ  ֹקֽל-ת׃ ַלֲחִז֥יז ְוֶ֝ד֗
ר לֹא־ִא֑יׁש ַעל־ֶאֶ֣רץ ְלַ֭הְמִטיר ְדָּב֗ ם ִמ֝  ּֽב-׃ לֹא־ָאָד֥
יעַ  יחַ   ּוְמֹׁשָא֑ה ֹׁשָ֭אה ְלַהְׂשִּב֣ ָצא ּוְ֝לַהְצִמ֗ ֶׁשא׃ ֹמ֣  ֶדֽ

יד ֥א-  ָא֑ב ֲהֵיׁש־ַלָּמָט֥ר ל׃ ִמי־֝ה-ִל֗  ֶאְגֵלי־ָטֽ
ַרח ָיָצ֣א ִמ֭י ִמֶּבֶ֣טן ר  ַהָּק֑ ִים ּוְכֹפ֥ ַמ֗ י ָׁש֝  ְיָלֽד-׃ ִמ֣
֗ה-ם ּוְפֵנ֥י  ִיְתַחָּב֑אּו ַמִ֣ים ָּכֶ֭אֶבן דּו׃ ְת֝  ִיְתַלָּכֽ

ְתַקֵּׁשר יל ֽא-־ֹמְׁש֖כ-ת  ִּכיָמ֑ה ַמֲעַדּ֣נ-ת ַהֽ֭ ַח׃ ְּכִס֣  ְּתַפֵּתֽ
יא ִיׁש  ְּבִעּ֑ת- ַמָּז֣ר-ת ֲהֹתִצ֣ ם׃ ַעל־ָּבֶנ֥יהָ  ְוַ֝ע֗  ַתְנֵחֽ
ים  ָׁשָמִ֑ים ֻחּ֣ק-ת ֲהָ֭יַדְעּתָ  ֶרץ׃ ִמְׁשָט֣ר- ִאם־ָּתִׂש֖  ָבָאֽ
ים ִים  ק-ֶלָ֑ך ָלָע֣ב ֲהָתִר֣ ִׁשְפַעת־ַמ֥ ָּך׃ ְוֽ  ְּתַכֶּסֽ
ְתַׁשַּל֣ח ים ַהֽ אְמ֖רּו  ְוֵיֵל֑כּו ְּבָרִק֣ ֹֽ  ִהֵּנֽנּו׃ ְלָך֣  ְוי
ן ֤א-  ׇחְכָמ֑ה ַּבֻּט֣ח-ת ִמי־ָׁש֭ת י־ָנַת֖  ִביָנֽה׃ ַלֶּׂשְ֣כִוי ִמֽ

י־ְיַסֵּפ֣ר ים ִמֽ י  ְּבׇחְכָמ֑ה ְׁשָחִק֣ ִים ְוִנְבֵל֥ ַמ֗ י ָׁש֝ יב׃ ִמ֣  ַיְׁשִּכֽ
ים  ַלּמּוָצ֑ק ָעָ֭פר ְּבֶצֶ֣קת קּו׃ ּוְרָגִב֥  ְיֻדָּבֽ
יא ֲהָת֣צּוד ים ְוַחַּי֖ת  ָטֶ֑רף ְלָלִב֣ א׃ ְּכִפיִר֣  ְּתַמֵּלֽ

חּו י־ָיֹׁש֥ ֶרב׃ ַבֻּסָּכ֣ה ֵיְֽׁש֖בּו ַבְּמע-֑נ-ת ִּכֽ  ְלמ-־ָאֽ
י ין ִמ֤ ב ָיִכ֥ י֥ד- ָלֹעֵר֗ י־ְיָ֭לָדו  ֵצ֫ ֶכל׃ ִיְ֝ת֗עּו ְיַׁשֵּו֑עּו ֶאל־ֵא֣ל ִּכֽ  ִלְבִלי־ֹאֽ

ְעּתָ  ר׃ ַאָּי֣ל-ת ֹחֵל֖ל  ַיֲעֵלי־ָסַ֑לע ֶלֶ֣דת ֵע֭ת ֲהָיַד֗  ִּתְׁשֹמֽ
ר ים ִּתְסֹּפ֣ ְעּתָ   ְּתַמֶּל֑אָנה ְיָרִח֣ ָנה׃ ֵע֣ת ְוָ֝יַד֗  ִלְדָּתֽ

ם  ְּתַפַּלְ֑חָנה ַיְלֵדיֶה֣ן ִּתְ֭כַרְעָנה ְחָנה׃ ֶחְבֵליֶה֥  ְּתַׁשַּלֽ
בּו ָיְ֝צ֗אּו ַבָּב֑ר ִיְרּ֣בּו ְבֵ֭ניֶהם ַיְחְל֣מּו מ-׃ ְולֹא־ָׁש֥  ָלֽ

י ֶּפֶ֣רא ִמי־ִׁשַּל֣ח ֗ר-ד ּוֹמְס֥ר-ת  ׇחְפִׁש֑ י ָע֝ ַח׃ ִמ֣  ִפֵּתֽ
יו  ֵבי֑ת- ֲעָרָב֣ה ֲאֶׁשר־ַׂשְ֣מִּתי ה׃ ּֽוִמְׁשְּכנ-ָת֥  ְמֵלָחֽ

א ֹנֵ֝גׂ֗ש ְּתֻׁש֥א-ת  ִקְרָי֑ה ַלֲה֣מ-ן ִיְׂ֭שַחק ֹ֣ ע׃ ל  ִיְׁשָמֽ
ים ְי֣תּור ר ִמְרֵע֑הּו ָהִר֣  ִיְדֽר-ׁש׃ ׇּכל־ָי֣ר-ק ְוַאַח֖
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ֹ֣אֶבה ין  ׇעְבֶדָ֑ך ֵּר֣ים ֲהי ָך׃ ִאם־ָיִ֝ל֗  ַעל־ֲאבּוֶסֽ
ים ִתְקׇׁשר־ֵר֭ ד ֲעֹב֑ת- ְּבֶתֶ֣לם ה~ ים ִאם־ְיַׂשֵּד֖ יָך׃ ֲעָמִק֣  ַאֲחֶרֽ
ִתְבַטח־ּ֭ב- י־ַר֣ב ה~ ָך׃ ֵאָל֣יו ְוַתֲעֹז֖ב  ֹּכ֑ח- ִּכֽ  ְיִגיֶעֽ

ין י־ ּ֭ב- ֲהַתֲאִמ֣ ׇגְרְנָך֥  ַזְרֶעָ֑ך ישוב ָיִׁש֣יבִּכֽ ף׃ ְוֽ  ֶיֱאֹסֽ
ה ֶנֱעָלָ֑סה ְּכַנף־ְרָנִנ֥ים ְבָר֗ ה ִאם־ֶא֝ ה׃ ֲחִסיָד֥  ְוֹנָצֽ
ר  ֵּבֶצ֑יהָ  ָלָאֶ֣רץ ִּכי־ַתֲעֹז֣ב ַעל־ָעָפ֥ ם׃ ְוֽ  ְּתַחֵּמֽ
ָה׃ ַהָּׂשֶד֣ה ְוַחַּי֖ת  ְּתזּוֶר֑הָ  ִּכי־ֶרֶ֣גל ַוִּ֭תְׁשַּכח  ְתדּוֶׁשֽ
יק  ְּללֹא־ָלּ֑ה ָּבֶנ֣יהָ  ִהְקִׁש֣יחַ  ַחד׃ ְיִגיָעּ֣ה ְלִר֖  ְּבִלי־ָפֽ
ַלק ׇחְכָמ֑ה ֱא֣ל-ּהַ  ִּכי־ִהָּׁשּ֣ה ּה ְולֹא־ָח֥  ַּבִּביָנֽה׃ ָל֗֝

יא ַּבָּמ֣ר-ם ָּכֵ֭עת ק ַּתְמִר֑ ְׂשַח֥ ּ֗סּוס ִּתֽ  ּוְלֹרְכֽב-׃ ַל֝
  

יׁש  ְּגבּוָר֑ה ַלּ֣סּוס ֲהִתֵּת֣ן ה׃ ַצָּוא֣ר- ֲהַתְלִּב֖  ַרְעָמֽ
ַתְרִעיֶׁשּנּו ַאְרֶּב֑ה ה֭~ ה׃ ַנְח֣ר- ֖ה-ד  ָּכֽ  ֵאיָמֽ

חַ  ְוָיִׂש֣יׂש ָבֵ֭עֶמק ַיְחְּפ֣רּו א  ְּבֹכ֑  ִלְקַראת־ָנֶֽׁשק׃ ֵיֵ֝צ֗
א ְלַ֭פַחד ִיְׂשַח֣ק ֹ֣ ֶרב׃ ְולֹא־ָיׁ֗֝שּוב  ֵיָח֑ת ְול  ִמְּפֵני־ָחֽ
 ְוִכיֽד-ן׃ ֲחִנ֣ית ַלַ֖הב  ַאְׁשָּפ֑ה ִּתְרֶנ֣ה ָעָ֭ליו

ין ְיַגֶּמא־ָאֶ֑רץ ְוֹ֭רֶגז ְּבַרַ֣עׁש ר׃ ִּכי־֥ק-ל ְולֹא־ַיֲ֝אִמ֗  ׁש-ָפֽ
י ר ְּבֵד֤ ֹ֘אַמ֤ר ׀ ֹׁשָפ֨ ח י יחַ  ּֽוֵ֭מָרח-ק  ֶהָא֗ ַעם ִמְלָחָמ֑ה ָיִר֣ ים ַר֥ ִר֗ ה׃ ָׂש֝  ּוְתרּוָעֽ

ִמִּביָנְ֣תָך ׂש  ַיֲאֶבר־ֵנ֑ץ ה֭~ ן׃ ְּכָנָפ֣ו ִיְפֹר֖  ְלֵתיָמֽ
יּהַ  ִאם־ַעל־ִּפ֭יָך י  ָנֶׁ֑שר ַיְגִּב֣ ים ְוִ֝כ֗  ִקּֽנ-׃ ָיִר֥

֑ ן ִיְׁ֭שֹּכן ֶסַ֣לע ַלע ַע֥ל  ְוִיְתֹלָנ ה׃ ֶׁשן־ֶס֗֝  ּוְמצּוָדֽ
ם ֶכל ִמָּׁש֥ ַפר־ֹא֑ ֵמָר֗ח-ק  ָחֽ יטּו׃ ֵעיָנ֥יו ְל֝  ַיִּבֽ

ו ר  ְיַעְלעּו־ָד֑ם ְוֶאְפֹרָח֥ ים ּוַבֲאֶׁש֥ ָלִל֗  ֽהּוא׃ ָׁש֣ם ֲח֝
  

ר׃  ֶאת־ִאּ֗י-ב ְיהָ-֥ה ַוַּיַ֖ען  ַוּיֹאַמֽ
י ֲהֹ֭רב יחַ   ִיּ֑ס-ר ִעם־ַׁשַּד֣  ַיֲעֶנֽ ָּנה׃ ֱא֣ל-ּהַ  מ-ִכ֖
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ר׃  ֶאת־ְיהָ-֗ה ִאּ֥י-ב ַוַּיַ֖ען  ַוּיֹאַמֽ
י  ֲאִׁשיֶבּ֑ךָ  ָמ֣ה ַק֭�ִתי ֵה֣ן י׃ ַׂשְ֣מִּתי ָיִ֝ד֗  ְלמ-־ִפֽ

ַּבְרִּתי ַאַח֣ת א ִּד֭ ֹ֣ ִים  ֶאֱעֶנ֑ה ְול א ּוְׁ֝שַּת֗ ֹ֣ יף׃ ְול  א-ִסֽ
  

ן מנסערה ֶאת־ִאּ֭י-ב ַוַּיַען־ְיהָ-֣ה ה ׀ ִמ֥ ר׃ ְסָעָר֗  ַוּיֹאַמֽ

ְׁשָאְלָך֗   ֲחָלֶצ֑יָך ְכֶגֶ֣בר ֱאׇזר־ָנ֣א ִני׃ ֶא֝  ְוה-ִדיֵעֽ
י ָּתֵפ֣ר ַהַ֭אף ִני  ִמְׁשָּפִט֑ ְרִׁשיֵע֗ ק׃ ְלַמַ֣ען ַּת֝  ִּתְצָּדֽ

ל ְוִאם־ְז֖ר-עַ  הּו ּוְ֝ב֗ק-ל  ָלְ֑ך ׀ ָּכֵא֥ ם׃ ָּכֹמ֥  ַתְרֵעֽ
ה ׁש׃ ְוָהָד֣ר ְו֖ה-ד  ָוֹגַ֑בּה ָג֣א-ן ָנ֣א ֲעֵד֥  ִּתְלָּבֽ
ה ַאֶּפָ֑ך ֶעְב֣ר-ת ָהֵ֭פץ ה ּוְרֵא֥ הּו׃ ׇכל־ֵּגֶ֝א֗  ְוַהְׁשִּפיֵלֽ
ְך ַהְכִניֵע֑הּו ׇכל־ֵּגֶ֭אה ְרֵא֣ה ם׃ ְרָׁשִע֣ים ַוֲהֹד֖  ַּתְחָּתֽ
ם  ָיַ֑חד ֶּבָעָפ֣ר ׇטְמֵנ֣ם ֵניֶה֗ ׁש ְּפ֝  ַּבָּטֽמּון׃ ֲחֹב֣

י עַ   א-ֶדּ֑ךָ  ְוַגם־ֲאִנ֥ י־ת-ִׁש֖  ְיִמיֶנֽ ָך׃ ְלָך֣  ִּכֽ
יִתי ְבֵ֭המ-ת ִהֵּנה־ָנ֣א יר ִעָּמְ֑ך ֲאֶׁשר־ָעִׂש֣ ִצ֗ ר ָח֝ ל׃ ַּכָּבָק֥  יֹאֵכֽ
י ְו֝א-֗נ- ְבׇמְתָנ֑יו ֹכ֣ח- ִהֵּנה־ָנ֣א  ִבְטֽנ-׃ ִּבְׁשִריֵר֥
ץ י ְכמ-־ָאֶ֑רז ְזָנ֣ב- ַיְחֹּפ֣ ו ִּגיֵד֖ גּו׃ ַפֲחָד֣  ְיֹׂשָרֽ
י ֲעָ֭צָמיו יו  ְנֻחָׁש֑ה ֲאִפיֵק֣ יל ְּגָ֝רָמ֗  ַּבְרֶזֽל׃ ִּכְמִט֥
ֹעׂ֗ש-  ַּדְרֵכי־ֵא֑ל ֵראִׁש֣ית ֭הּוא  ַחְרּֽב-׃ ַיֵּגׁ֥ש ָה֝

ים ִּכי־֭בּול ׇכל־ַחַּי֥ת ִיְׂשאּו־֑ל- ָהִר֣ ה ְוֽ ָּׂשֶד֗ ם׃ ַה֝  ְיַׂשֲחקּו־ָׁשֽ
ים ַחת־ֶצֱאִל֥ ֶתר  ִיְׁשָּכ֑ב ַּתֽ ה׃ ָקֶנ֣ה ְּבֵס֖  ּוִבָּצֽ

ְל֑ל- ֶצֱאִל֣ים ְיֻסֻּכ֣הּו  ַעְרֵבי־ָנַֽחל׃ ְיֻ֝סּ֗בּוהּו  ִצֽ
ק ֵה֤ן א ָנָ֭הר ַיֲעֹׁש֣ ֹ֣ ח  ַיְחּ֑פ-ז ל יחַ  ׀ ִיְבַט֓ י־ָיִג֖ יהּו׃ ַיְרֵּד֣ן ִּכֽ  ֶאל־ִּפֽ

ים  ִיָּקֶחּ֑נּו ְּבֵעיָנ֥יו מ-ְקִׁש֗ ף׃ ְּב֝  ִיְנׇקב־ָאֽ
ְך ֶבל ְּבַחָּכ֑ה ִלְוָיָת֣ן ִּתְמֹׁש֣ יעַ  ּוְ֝בֶח֗  ְלֹׁשֽנ-׃ ַּתְׁשִק֥
ן ֲהָתִׂש֣ים ב ּוְ֝ב֗ח-חַ   ְּבַאּ֑פ- ַאְגֹמ֣  ֶלֱחֽי-׃ ִּתֹּק֥
ר  ַּתֲחנּוִנ֑ים ֵאֶ֭ליָך ֲהַיְרֶּב֣ה  ַרּֽכ-ת׃ ֵאֶל֣יָך ִאם־ְיַדֵּב֖
ת ית ֲהִיְכֹר֣ ּנּו  ִעָּמְ֑ך ְּבִר֣ ָּקֶח֗ ם׃ ְלֶעֶ֣בד ִּת֝  ע-ָלֽ
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ְתַׂשֶחק־ּ֭ב- ּנּו  ַּכִּצּ֑פ-ר ַהֽ יָך׃ ְוִ֝תְקְׁשֶר֗  ְלַנֲער-ֶתֽ
ים ָעָ֭ליו ִיְכ֣רּו ים׃ ֵּב֣ין ֶיֱ֝ח֗צּוהּו  ַחָּבִר֑ ַנֲעִנֽ  ְּכֽ

ְתַמֵּל֣א ל ע-֑ר- ְבֻׂשּ֣כ-ת ַהֽ  רֹאֽׁש-׃ ָּדִג֣ים ּוְבִצְלַצ֖
יו ר  ַּכֶּפָ֑ך ִׂשים־ָעָל֥ ה ְזֹכ֥ ְלָחָמ֗ ף׃ ִמ֝  ַאל־ּת-ַסֽ
ל׃ ֶאל־ַמְרָא֣יו ֲהַג֖ם  ִנְכָזָ֑בה ֵהן־ֹּתַחְלּ֥ת-  ֻיָטֽ
א־ַאְ֭כָזר ֹֽ י ל י  ְיעּוֶרּ֑נּו ִּכ֣ ּוא ּוִמ֥ ב׃ ְלָפַנ֥י ֗ה֝  ִיְתַיָּצֽ

י ַחת  ַוֲאַׁשֵּל֑ם ִהְ֭קִּדיַמִני ִמ֣  ִלי־ֽהּוא׃ ׇּכל־ַהָּׁשַמִ֣ים ַּת֖
יׁש לא יו ל-־ַאֲחִר֥ ין ּוְדַבר־ְּג֝בּו֗ר-ת  ַּבָּד֑  ֶעְרּֽכ-׃ ְוִח֣

י־ִגָּ֭לה ְס֗נ- ְּבֶכֶ֥פל  ְלבּוׁ֑ש- ְּפֵנ֣י ִמֽ י ִר֝  ָיֽב-א׃ ִמ֣
י ָפָ֭ניו ַּדְלֵת֣י ה׃ ִׁשָּנ֣יו ְסִבי֖ב-ת  ִפֵּת֑חַ  ִמ֣  ֵאיָמֽ
י ַּגֲ֭אָוה ֗גּור  ָמִגִּנ֑ים ֲאִפיֵק֣ ם ָס֝ ר׃ ח-ָת֥  ָצֽ
א ְו֗֝רּוחַ   ִיַּגׁ֑שּו ְּבֶאָח֣ד ֶאָח֣ד ֹ֥ ם׃ לֹא־ָיב  ֵביֵניֶהֽ

יהּו א ִיְ֝תַלְּכ֗דּו  ְיֻדָּב֑קּו ִאיׁש־ְּבָאִח֥ ֹ֣ דּו׃ ְול  ִיְתָּפָרֽ
יו  ֑א-ר ָּתֶ֣הל ֲעִ֭טיֹׁשָתיו ַחר׃ ְוֵ֝עיָנ֗  ְּכַעְפַעֵּפי־ָׁשֽ

ים ִמִּ֭פיו ׁש ִּכי֥ד-ֵדי  ַיֲהֹ֑לכּו ַלִּפיִד֣ טּו׃ ֵא֗֝  ִיְתַמָּלֽ
ן׃ ָנ֣פּוחַ  ְּכ֖דּוד ָעָׁש֑ן ֵיֵצ֣א ִמְּ֭נִחיָריו  ְוַאְגֹמֽ

ַהב  ְּתַלֵה֑ט ֶּגָחִל֣ים ַנְ֭פׁש- יו ְוַ֝ל֗ א׃ ִמִּפ֥  ֵיֵצֽ
ַצָּואר- ֭ ז ָיִל֣ין ְּבֽ יו  ֹע֑ ה׃ ָּת֥דּוץ ּוְ֝לָפָנ֗  ְּדָאָבֽ
יו ָי֥צּוק  ָדֵב֑קּו ְבָׂש֣ר- ַמְּפֵל֣י ָל֗  ַּבל־ִיּֽמ-ט׃ ָע֝
ית׃ ְּכֶפַ֣לח ְוָ֝י֗צּוק  ְּכמ-־ָאֶ֑בן ָי֣צּוק ִלּ֭ב-  ַּתְחִּתֽ

ים  ֵאִל֑ים ָי֣גּורּו ִמֵּׂ֭שת- ְּׁשָבִר֗ אּו׃ ִמ֝  ִיְתַחָּטֽ
 ְוִׁשְרָיֽה׃ ַמָּס֣ע ֲחִנ֖ית  ָת֑קּום ְּבִל֣י ֶחֶ֭רב ַמִּׂשיֵג֣הּו
ב ה׃ ִרָּק֣ב-ן ְלֵע֖ץ  ַּבְרֶז֑ל ְלֶתֶ֣בן ַיְחֹׁש֣  ְנחּוָׁשֽ

ּנּו ֶׁשת לֹא־ַיְבִריֶח֥ ׁש  ֶבן־ָק֑ ַק֗ ַלע׃ ֶנְהְּפכּו־֥ל- ְל֝  ַאְבֵני־ָקֽ
ק  ת-ָת֑ח ֶנְחְׁש֣בּו ְּכַ֭קׁש  ִּכיֽד-ן׃ ְלַרַ֣עׁש ְוִ֝יְׂשַח֗

ד  ָחֶ֑רׂש ַחּ֣דּוֵדי ַּתְ֭חָּתיו יט׃ ָח֣רּוץ ִיְרַּפ֖  ֲעֵלי־ִטֽ
יחַ  יר ַיְרִּת֣ ֝ם  ְמצּוָל֑ה ַּכִּס֣ ים ָי֗ ה׃ ָיִׂש֥  ַּכֶּמְרָקָחֽ
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יר ַאֲ֭חָריו יב ָיִא֣ ב  ָנִת֑ ה׃ ְּת֣ה-ם ַיְחֹׁש֖  ְלֵׂשיָבֽ
ר ין־ַעל־ָעָפ֥ ָעׂ֗שּו  ׇמְׁש֑ל- ֵאֽ ת׃ ֶה֝  ִלְבִלי־ָחֽ
ּהַ  ת־ׇּכל־ָּגֹב֥ ּוא  ִיְרֶא֑ה ֵאֽ ַחץ׃ ֶמֶ֣לְך ֗ה֝  ַעל־ׇּכל־ְּבֵני־ָׁשֽ

  
ר׃  ֶאת־ְיהָ-֗ה ִאּ֥י-ב ַוַּיַ֖ען  ַוּיֹאַמֽ
ל ָיַ֭דְעִּתי ידעת ר  ּתּוָכ֑ל ִּכי־ֹכ֣ א־ִיָּבֵצ֖ ֹֽ ה׃ ִמְּמָך֣  ְול  ְמִזָּמֽ

י ים ׀ ֶז֨ה ִמ֤ ה ַמְעִל֥ י ֵעָצ֗ ִל֫ ַעת ְּבֽ א ִהַּ֭גְדִּתי ָלֵכ֣ן   ָד֥ ֹ֣ ין ְול ִּני ִנְפָל֥א-ת   ָאִב֑ ֶּמ֗ א ִמ֝ ֹ֣ ע׃ ְול  ֵאָדֽ

ע־ָנ֭א ַמֽ י ְׁשֽ ְׁשָאְלָך֗   ֲאַדֵּב֑ר ְוָאֹנִכ֣ ִני׃ ֶא֝  ְוה-ִדיֵעֽ
ֶזן ַמע־ֹא֥ יָך ְלֵׁשֽ ה  ְׁשַמְעִּת֑ י ְוַ֝עָּת֗ ְתָך׃ ֵעיִנ֥  ָרָאֽ

ר  ְוִנַחְ֑מִּתי ֶאְמַא֣ס ַעל־ֵּכ֭ן ֶפר׃ ַעל־ָעָפ֥  ָוֵאֽ
י ר ַוְיִה֗ ים ְיהָ-֛ה ִּדֶּב֧ר ַאַח֨ ֶּלה ֶאת־ַהְּדָבִר֥ אֶמר ֶאל־ִאּ֑י-ב ָהֵא֖ ֹ֨  ֶאל־ֱאִליַפ֣ז ְיהָ-֜ה ַוּי

י ה ַהֵּתיָמִנ֗ י ָחָר֨ יָך ּוִבְׁשֵנ֣י ְבָך֙  ַאִּפ֤ י ֵרֶע֔ א ִּכ֠ ֹ֣ ם ל י ְנכ-ָנ֖ה ֵאַל֛י ִדַּבְרֶּת֥  ִאּֽי-ב׃ ְּכַעְבִּד֥
ה ה־ָפִרים֩  ְקחּו־ָלֶכ֣ם ְוַעָּת֡ ה ִׁשְבָעֽ ים ְוִׁשְבָע֨ י ׀ ּוְל֣כּו ֵאיִל֜  ְוַהֲעִליֶת֤ם ִאּ֗י-ב ֶאל־ַעְבִּד֣
ם ע-ָלה֙  י ְוִאּ֣י-ב ַּבַעְדֶכ֔ י ֲעֵליֶכ֑ם ִיְתַּפֵּל֖ל ַעְבִּד֔ א ִאם־ָּפָנ֣יו ִּכ֧ י ֶאָּׂש֗  ִעָּמֶכם֙  ֲעׂ֤ש-ת ְלִבְלִּת֞
ה י ְנָבָל֔ א ִּכ֠ ֹ֣ ם ל י ְנכ-ָנ֖ה ֵאַל֛י ִדַּבְרֶּת֥ ֩  ִאּֽי-ב׃ ְּכַעְבִּד֥ ז ַוֵּיְלכּו י ֱאִליַפ֨  ּוִבְלַּד֣ד ַהֵּתיָמִנ֜
י י ֹצַפר֙  ַהּׁשּוִח֗ ר ַּכֲאֶׁש֛ר ַוַּיֲעׂ֔שּו ַהַּנֲ֣עָמִת֔ ם ִּדֶּב֥ א ְיהָ-֑ה ֲאֵליֶה֖  ִאּֽי-ב׃ ֶאת־ְּפֵנ֥י ְיהָ-֖ה ַוִּיָּׂש֥
ְל֖ל- ִאּ֔י-ב שבית ְׁש֣בּותֶאת־ ָׁש֚ב ַויהָ-֗ה ְתַּפֽ ר ְיהָ-֛ה ַוֹּ֧יֶסף ֵרֵע֑הּו ְּבַע֣ד ְּבִהֽ  ֶאת־ׇּכל־ֲאֶׁש֥
אּו ְלִמְׁשֶנֽה׃ ְלִאּ֖י-ב יו ַוָּיֹב֣ ָל֠ יו ֵא֠ יו ׇּכל־ֶאָח֨ ים ְוׇכל־ֹיְדָע֣יו ְוׇכל־ַאְחֹיָת֜  ַוּיֹאְכ֨לּו ְלָפִנ֗

֒  ֶלֶחם֮  ִעּ֣מ- ה ַע֚ל ֹא֔ת- ַוְיַנֲח֣מּו ל-֙  ַוָּיֻנ֤דּו ְּבֵבית- יא ׇּכל־ָהָ֣רָע֔  ָעָל֑יו ְיהָ-֖ה ֲאֶׁשר־ֵהִב֥
ת ְקִׂשיָט֣ה ִא֚יׁש ַוִּיְּתנּו־֗ל- יׁש ֶאָח֔ ֥ ֶזם ְוִא֕ ב ֶנ ד׃ ָזָה֖ ְך ַויהָ-֗ה ֶאָחֽ ית ֵּבַר֛  ִאּ֖י-ב ֶאת־ַאֲחִר֥
אִׁש֑ת-  ְיִהי־֡ל- ֵמֵרֽ ר ַאְרָּבָעה֩  ַוֽ ֶלף ָעָׂש֨ אן ֶא֜ ֹ֗ ים ֲאָלִפים֙  ְוֵׁשֶׁ֤שת צ ֶמד ְּגַמִּל֔ ר ְוֶאֶלף־ֶצ֥  ָּבָק֖

ֶלף  ְיִהי־֛ל- ֲאת-ֽנ-ת׃ ְוֶא֥ א ָּבֽנ-ת׃ ְוָׁש֥ל-ׁש ָבִנ֖ים ִׁשְבָעָ֥נה ַוֽ ה ֵׁשם־ָהַאַחת֙  ַוִּיְקָר֤  ְיִמיָמ֔
ם ם ְקִציָע֑ה ַהֵּׁשִנ֖ית ְוֵׁש֥ ית ְוֵׁש֥ ֶרן ַהְּׁשִליִׁש֖ א ַהּֽפּוְך׃ ֶק֥ ֹ֨ א ְול ים ִנְמָצ֜  ִּכְב֥נ-ת ָי֛פ-ת ָנִׁש֥
ן ְּבׇכל־ָהָאֶ֑רץ ִאּ֖י-ב ם׃ ְּב֥ת-ְך ַנֲחָל֖ה ֲאִביֶה֛ם ָלֶה֧ם ַוִּיֵּת֨ י ֲאֵחיֶהֽ את ִאּי-ב֙  ַוְיִח֤ ֹ֔  ַאֲחֵרי־ז
ה ים ֵמָא֥ ה וירא ָׁשָנ֑ה ְוַאְרָּבִע֖ ֙  ַוִּיְרֶא֗ יו ְוֶאת־ְּבֵנ֣י ֶאת־ָּבָניו  ַוָּיׇ֣מת ֹּדֽר-ת׃ ַאְרָּבָע֖ה ָבָנ֔
ן ִאּ֔י-ב ע ָזֵק֖ ים׃ ּוְׂשַב֥  9 ָיִמֽ
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ֶרְך ְוַחּ֑נּון ַר֖חּום ֵא֥ל ְיהָ-֔ה ׀ ְיהָ-֣ה ִים ֶא֥ ֶסד ַאַּפ֖ ת׃ ְוַרב־ֶח֥  ֶוֱאֶמֽ

רנֹ  ים ֶחֶ֙סד֙  ֵצ֥ א ָלֲאָלִפ֔ ן ֹנֵׂש֥ ַׁשע ָעֹו֛  ְוַנֵּקה֙  ְוַחָּטָא֑ה ָוֶפ֖

 
ֶּלה ּוְכַכּ֣ל-ת ר ַהָּׂשִרים֙  ֵאַל֤י ִנְּגׁ֨שּו ֵא֗ א־ִנְבְּד֞לּו ֵלאֹמ֔ ֹֽ ֙  ָהָע֤ם ל ם ְוַהֹּכֲהִנ֣ים ִיְׂשָרֵאל  ְוַהְלִוִּי֔
י ם ָהֲאָר֑צ-ת ֵמַעֵּמ֖ ֵתיֶה֠ ֹתֲעֹבֽ י ְּכ֠ י ַלְּכַנֲעִנ֨ י ַהְּפִרִּז֣י ַהִחִּת֜ ֙  ַהְיבּוִס֗ ַעֹּמִני י ָהֽ ָאִב֔ י ַהֹּמ֣  ַהִּמְצִר֖

י׃ י־ָנְׂש֣אּו ְוָהֱאֹמִרֽ ם ִּכֽ ֵתיֶה֗ ם ָלֶהם֙  ִמְּבֹנֽ ֙  ְוִלְבֵניֶה֔ ְרבּו ֣ ַרע ְוִהְתָעֽ ֶדׁש ֶז י ַהֹּק֔  ָהֲאָר֑צ-ת ְּבַעֵּמ֖
ים ְוַי֧ד ים ַהָּׂשִר֣ ְיָת֛ה ְוַהְּסָגִנ֗ ַעל ָה֥ ֙  ִראׁש-ָנֽה׃ ַהֶּז֖ה ַּבַּמ֥ ה ֶאת־ַהָּדָב֣ר ּוְכׇׁשְמִעי ְעִּתי ַהֶּז֔  ָקַר֥

י ה ּוְמִעיִל֑י ֶאת־ִּבְגִד֖ ֙  ִמְּׂשַע֤ר ָוֶאְמְרָט֞ י רֹאִׁשי ה ּוְזָקִנ֔ ם׃ ָוֵאְׁשָב֖ ל ֵיָאְס֗פּו ְוֵאַל֣י ְמׁש-ֵמֽ  ֹּכ֤
י ָחֵרד֙  ל ְּבִדְבֵר֣ י־ִיְׂשָרֵא֔ ֙  ַהּג-ָל֑ה ַמַ֣על ַע֖ל ֱאֹלֵהֽ ם ֹיֵׁש֣ב ַוֲאִני ת ַע֖ד ְמׁש-ֵמ֔ ֶרב׃ ְלִמְנַח֥  ָהָעֽ

ֶרב ּוְבִמְנַח֣ת י ַקְ֚מִּתי ָהֶע֗ ֲעִניִת֔ י ִמַּתֽ י ּוְבׇקְרִע֥ ֶאְכְרָעה֙  ּוְמִעיִל֑י ִבְגִד֖ י ָוֽ ה ַעל־ִּבְרַּכ֔  ָוֶאְפְרָׂש֥
י י׃ ֶאל־ְיהָ-֥ה ַכַּפ֖ ה ֱאֹלָהֽ ֙  ָוֹאְמָר֗ ְׁשִּתי ֱאֹלַהי ְמִּתי ֹּב֣ ים ְוִנְכַל֔ י ֵאֶל֑יָך ָּפַנ֖י ֱאֹלַה֛י ְלָהִר֧  ִּכ֣

ינּו ֙  ֲעֹוֹנֵת֤ אׁש ְלַמְ֣עָלה ָרבּו ֹ֔ נּו ּר ִים׃ ַע֥ד ָגְדָל֖ה ְוַאְׁשָמֵת֥ ינּו ִמיֵמ֣י ַלָּׁשָמֽ ֙  ֲאֹבֵת֗  ֲאַנְ֙חנּו
ה ְּבַאְׁשָמ֣ה ינּו ַהֶּז֑ה ַהּ֣י-ם ַע֖ד ְגֹדָל֔ ּנּו ּוַבֲעֹוֹנֵת֡ ֩  ִנַּת֡ ְחנּו ינּו ֲאַנ֩ ינּו ְמָלֵכ֨  ַמְלֵכ֣י ׀ ְּבַי֣ד ֹכֲהֵנ֜
ֶרב ָהֲאָר֗צ-ת י ַּבֶח֜ ֶׁשת ּוַבִּבָּז֛ה ַּבְּׁשִב֧ ה ַהֶּזֽה׃ ְּכַהּ֥י-ם ָּפִנ֖ים ּוְבֹב֥ ֩  ְוַעָּת֡ ַגע ה ִּכְמַעט־ֶר֩  ָהְיָת֨

ה ינּו ְיהָ-֣ה ׀ ֵמֵא֣ת ְתִחָּנ֜ יר ֱאֹלֵה֗ ֙  ְלַהְׁשִא֥ נּו ה ָל֨ ד ְוָלֶתת־ָל֥נּו ְּפֵליָט֔  ׇקְדׁ֑ש- ִּבְמ֣ק-ם ָיֵת֖
יר ֙  ְלָהִא֤ ינּו ֵעיֵנ֙ינּו ְחָי֥ה ּוְלִתֵּת֛נּו ֱאֹלֵה֔ נּו׃ ְמַע֖ט ִמֽ ים ְּבַעְבֻדֵתֽ י־ֲעָבִד֣ ְחנּו ִּכֽ ֵתנּו ֲאַנ֔  ּ֨וְבַעְבֻד֔

א ֹ֥ נּו ל  ַּיט־ָעֵל֣י ֱאֹלֵה֑ינּו ֲעָזָב֖ ֶסד נּוַוֽ ֩  ֶח֡ י ִלְפֵני ס ַמְלֵכ֨ ֶתת־ָל֣נּו ָפַר֜ ה ָלֽ ְחָי֗ ם ִמֽ ֶאת־ ְלר-ֵמ֞
֙  ֵּב֤ית יד ֱאֹלֵה֙ינּו יו ּוְלַהֲעִמ֣ ֶתת־ָל֣נּו ֶאת־ׇחְרֹבָת֔ ר ְוָלֽ ה ָגֵד֔ יהּוָד֖  ם׃ּוִבירּוָׁשלָֽ ִ ִּבֽ

ר ְוַעָּת֛ה ינּו ַמה־ּנֹאַמ֥ ֹ֑את ֱאֹלֵה֖ ֲחֵרי־ז י ַאֽ יָך׃ ָעַזְ֖בנּו ִּכ֥ יתָ  ֲאֶׁש֣ר ִמְצֹוֶתֽ ד ִצִּו֗  ֲעָבֶד֣יָך ְּבַי֨
ֶרץ ֵלאֹמר֒  ַהְּנִביִאים֮  ר ָהָא֗ ּה ָּבִאים֙  ַאֶּת֤ם ֲאֶׁש֨ יא ִנָּדה֙  ֶאֶ֤רץ ְלִרְׁשָּת֔ ת ִה֔  ַעֵּמ֣י ְּבִנַּד֖
ם ָהֲאָר֑צ-ת ֵתיֶה֗ ר ְּבת-ֲעֹבֽ ה ִמְל֛אּוהָ  ֲאֶׁש֥ ה ִמֶּפ֥ ם׃ ֶאל־ֶּפ֖ ה ְּבֻטְמָאָתֽ ַעָּת֠ ם ְו֠ נ-ֵתיֶכ֞ ַאל־ ְּבֽ

ם ִּתְּת֣נּו ֵתיֶהם֙  ִלְבֵניֶה֗ ם ַאל־ִּתְׂש֣אּו ּוְבֹנֽ א־ִתְדְרׁ֧שּו ִלְבֵניֶכ֔ ֹֽ ם ְׁשֹלָמ֛ם ְול ַעד־ ְוט-ָבָת֖
ֶרץ ֶאת־֣טּוב ַוֲאַכְלֶּתם֙  ֶּתֶחְז֗קּו ְלַמַ֣ען ע-ָל֑ם ם ָהָא֔ ם׃ ִלְבֵניֶכ֖ם ְוה-ַרְׁשֶּת֥ ֙  ַעד־ע-ָלֽ ֲחֵרי  ְוַאֽ

ינּו ׇּכל־ַהָּב֣א ֙  ָעֵל֔ ינּו ים ְּבַמֲעֵׂש֨ נּו ָהָרִע֔ י ַהְּגֹדָל֑ה ּוְבַאְׁשָמֵת֖ ינּו ַאָּת֣ה ׀ ִּכ֣  ָחַׂשְ֤כּתָֽ  ֱאֹלֵה֗
נּו ְלַמָּ֙טה֙  ֲעֹוֵנ֔ ָּתה ֵמֽ את׃ ְּפֵליָט֖ה ָּל֛נּו ְוָנַת֥ ֹֽ יָך ְלָהֵפ֣ר ֲהָנׁשּוב֙  ָּכז ן ִמְצֹוֶת֔ י ּ֨וְלִהְתַחֵּת֔  ְּבַעֵּמ֥

֙  ֲה֤ל-א ָהֵאֶּ֑לה ַהֹּתֵע֖ב-ת ֱאַנף־ָּב֙נּו ה ֶתֽ ין ַעד־ַּכֵּל֔ ית ְלֵא֥ ה׃ ְׁשֵאִר֖  ּוְפֵליָטֽ
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֙  ֱאֹלֵה֤י ְיהָ-֞ה יק ִיְׂשָרֵאל ָּתה ַצִּד֣ ְרנּו ַא֔ י־ִנְׁשַא֥  ְלָפֶנ֙יָך֙  ִהְנ֤נּו ַהֶּז֑ה ְּכַהּ֣י-ם ְפֵליָט֖ה ִּכֽ
ינּו י ְּבַאְׁשָמֵת֔ ין ִּכ֣ ֹֽ  ְלָפֶנ֖יָך ַלֲע֛מ-ד ֵא֥   את׃ַעל־ז
ל ֹּבֶכה֙  ּוְכִהְתַוֹּד֔ת- ֶעְזָרא֙  ּוְכִהְתַּפֵּל֤ל ים ֵּב֣ית ִלְפֵנ֖י ּוִמְתַנֵּפ֔ ֩  ָהֱאֹלִה֑ יו ִנְקְּבצּו  ֵאָל֨
ל ד ָקָה֣ל ִמִּיְׂשָרֵא֜ ים ַרב־ְמֹא֗ ים ְוָנִׁשים֙  ֲאָנִׁש֤ יָלִד֔ י־ָב֥כּו ִוֽ ֶכה׃ ָהָע֖ם ִּכֽ  ַהְרֵּבה־ֶבֽ

 ֩ ַען ה ַוַּי֩ ל ְׁשַכְנָי֨ ֹ֣אֶמר ֵעיָלם֙  עולם ִמְּבֵנ֤י ֶבן־ְיִחיֵא֜ א ַוּי ֙  ְלֶעְזָר֔ ינּו ָמַעְ֣לנּו ֲאַנְ֙חנּו  ַוֹּנֶׁ֛שב ֵבאֹלֵה֔
ים ל ֵיׁש־ִמְקֶו֥ה ְוַעָּת֛ה ָהָאֶ֑רץ ֵמַעֵּמ֣י ׇנְכִרּ֖י-ת ָנִׁש֥ את׃ ְלִיְׂשָרֵא֖ ֹֽ ית ְוַעָּת֣ה ַעל־ז ְכׇרת־ְּבִר֣  ִנֽ

ינּו אֹלֵה֠ יא ֵל֠ ים ְלה-ִצ֨ י ַּבֲעַצ֣ת ֵמֶהם֙  ְוַהּנ-ָל֤ד ׇכל־ָנִׁש֜ ים ֲאֹדָנ֔  ֱאֹלֵה֑ינּו ְּבִמְצַו֣ת ְוַהֲחֵרִד֖
ה ה׃ ְוַכּת-ָר֖  ֵיָעֶׂשֽ

י־ָעֶל֥יָך ֛קּום ר ִּכֽ ה׃ ֲחַז֖ק ִעָּמְ֑ך ַוֲאַנְ֣חנּו ַהָּדָב֖  10 ַוֲעֵׂשֽ
י י ֶּבן־ֲחַכְלָי֑ה ְנֶחְמָי֖ה ִּדְבֵר֥ ֙  ַוְיִה֤ ֶדׁש־ִּכְסֵלו ים ְׁשַנ֣ת ְבֹחֽ י ֶעְׂשִר֔ יִתי ַוֲאִנ֥ ן ָהִי֖  ְּבׁשּוַׁש֥

ה׃ א ַהִּביָרֽ ֹ֨ ִני ַוָּיב ים ֥הּוא ֵמַאַח֛י ֶאָח֧ד ֲחָנ֜ יהּוָד֑ה ַוֲאָנִׁש֖ ם ִמֽ ים ָוֶאְׁשָאֵל֞  ַעל־ַהְּיהּוִד֧
ר־ִנְׁשֲא֥רּו ַהְּפֵליָט֛ה ִבי ֲאֶׁשֽ ים ִלי֒  ַוּיֹאְמרּו֮  ם׃ְוַעל־ְירּוָׁשלָֽ ִ ִמן־ַהֶּׁש֖ ִּנְׁשָאִר֞ ר־ִנְׁשֲא֤רּו ַהֽ  ֲאֶׁשֽ
 ֙ ה ָׁש֣ם ִמן־ַהְּׁשִבי ֙ ִ ְוח-ַמ֤ת ּוְבֶחְרָּפ֑ה ְגֹדָל֖ה ְּבָרָע֥ה ַּבְּמִדיָנ֔ ֶצת ם֙ ְירּוָׁשַל יהָ  ְמֹפָר֔  ּוְׁשָעֶר֖

ׁש׃ ִנְּצ֥תּו י ָבֵאֽ ים ׀ ְּכׇׁשְמִע֣י ַוְיִה֞ ֶּלה ֶאת־ַהְּדָבִר֣ ֙  ָהֵא֗ ה ָיַׁשְ֙בִּתי ֶאְבֶּכ֔ ים ְתַאְּבָל֖הָואֶ  ָוֽ  ָיִמ֑
י ֱאִה֥ ל ָצם֙  ָוֽ י ִלְפֵנ֖י ּוִמְתַּפֵּל֔ ִים׃ ֱאֹלֵה֥ ר ַהָּׁשָמֽ ָּנ֤א ָוֹאַמ֗ ִים ֱאֹלֵה֣י ְיהָ-ה֙  ָאֽ ל ַהָּׁשַמ֔  ָהֵא֥

ֶסד ַהְּבִרית֙  ֹׁשֵמ֤ר ְוַהּנ-ָר֑א ַהָּג֖ד-ל יו ָוֶח֔ י ְלֹאֲהָב֖ יו׃ ּוְלֹׁשְמֵר֥ י ִמְצֹוָתֽ  ׇאְזְנָֽך־ַקֶּׁשֶ֣בת ָנ֣א ְּתִה֣
ֵעיֶנ֪יָך עַ  ְפתּו֟ח-ת ְוֽ ֩  ֲאֶׁש֣ר ַעְבְּדָך֡  ֶאל־ְּתִפַּל֣ת ִלְׁשֹמ֣ ל ָאֹנִכי  י-ָמ֣ם ַהּי-ם֙  ְלָפֶנ֤יָך ִמְתַּפֵּל֨
ְיָלה ל ַעל־ְּבֵנ֥י ָוַל֔ ה ֲעָבֶד֑יָך ִיְׂשָרֵא֖ אות ּוִמְתַוֶּד֗ ֹ֤ ֙  ַעל־ַחּט ְך ָחָט֣אנּו ֲאֶׁש֣ר ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאל  ָל֔

י י ַוֲאִנ֥ אנּו׃ ּוֵבית־ָאִב֖ ל ָחָטֽ ת ְולֹא־ָׁשַמְ֣רנּו ָלְ֑ך ָחַבְ֣לנּו ֲחֹב֖ ֻחִּקים֙  ֶאת־ַהִּמְצוֹ֗  ְוֶאת־ַהֽ
ים ר ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִט֔ ה ִצִּו֖יתָ  ֲאֶׁש֥ ָך׃ ֶאת־ֹמֶׁש֥ ר ְזׇכר־ָנא֙  ַעְבֶּדֽ ר ֶאת־ַהָּדָב֔ ֶאת־ ִצִּו֛יתָ  ֲאֶׁש֥

ה ר ַעְבְּדָך֖  ֹמֶׁש֥ לּו ַאֶּת֣ם ֵלאֹמ֑ י ִּתְמָע֔ יץ ֲאִנ֕ ים׃ ֶאְתֶכ֖ם ָאִפ֥ י ְוַׁשְבֶּת֣ם ָּבַעִּמֽ  ּוְׁשַמְרֶּתם֙  ֵאַל֔
י ם ִמְצֹוַת֔ ה ֹאָת֑ם ַוֲעִׂשיֶת֖ ם ִאם־ִיְהֶי֨ ַּדֲחֶכ֜ ם ִמָּׁש֣ם ַהָּׁשַמִ֙ים֙  ִּבְקֵצ֤ה ִנֽ  והבואתים ֲאַקְּבֵצ֔

יא-ִתים֙  ְרִּתי ֲאֶׁש֣ר ֶאל־ַהָּמ֔ק-ם ַוֲהִבֽ י ְלַׁשֵּכ֥ן ָּבַח֔ ם׃ ֶאת־ְׁשִמ֖ ם ָׁשֽ יָך ְוֵה֥  ֲאֶׁש֤ר ְוַעֶּמָ֑ך ֲעָבֶד֖
 ֙ ה׃ ּוְבָיְדָך֖  ַהָּג֔ד-ל ְּבֹכֲחָך֣  ָּפִד֙יָת י ָאָּנ֣א ַהֲחָזָקֽ י ֲאֹדָנ֗ ֶבת ָנ֣א ְּתִה֣ ֶּׁש֠ ת ׇאְזְנָֽך־ַק֠  ֶאל־ְּתִפַּל֨
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יָך ְוֶאל־ְּתִפַּל֣ת ַעְבְּדָך֜  ֲחֵפִצים֙  ֲעָבֶד֗ ָךאֶ  ְלִיְרָא֣ה ַהֽ יָחה־ָּנ֤א ת־ְׁשֶמ֔  ַהּ֔י-ם ְלַעְבְּדָך֙  ְוַהְצִלֽ
ים ּוְתֵנ֣הּו יִתי ַוֲאִנ֛י ַהֶּז֑ה ָהִא֣יׁש ִלְפֵנ֖י ְלַרֲחִמ֔ ה ָהִי֥ ֶלְך׃ ַמְׁשֶק֖  11 ַלֶּמֽ

 
ים ּוְבי-ם֩  ה ֶעְׂשִר֨ ֶדׁש ְוַאְרָּבָע֜ ה ַלֹח֣ ֙  ֶנֶאְס֤פּו ַהֶּז֗ ים ְּב֣צ-ם ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאל ה ּוְבַׂשִּק֔  ַוֲאָדָמ֖

ם׃ ֙  ֲעֵליֶהֽ ְדלּו ֣ ַרע ַוִּיָּבֽ ל ֶז ל ִיְׂשָרֵא֔ ֙  ַוַּיַעְמ֗דּו ֵנָכ֑ר ְּבֵנ֣י ִמֹּכ֖ ם ַוִּיְתַוּדּו אֵתיֶה֔ ֹ֣  ַוֲעֹו֖נ-ת ַעל־ַחּט
ם׃ ֙  ֲאֹבֵתיֶהֽ ם ַוָּיקּ֙ומּו  ִּיְקְר֗אּו ַעל־ׇעְמָד֔ ֶפר ַוֽ ת ְּבֵס֨ ם ְיהָ-֛ה ּת-ַר֧  ַהּ֑י-ם ְרִבִע֣ית ֱאֹלֵהיֶה֖

ים ּוְרִבִעית֙  ים ִמְתַוִּד֣ ְׁשַּתֲחִו֔ ם׃ ַליהָ-֖ה ּוִמֽ  ֱאֹלֵהיֶהֽ
ׇקם ֲעֵל֣ה ַוָּי֜ ל־ַמֽ ם ַעֽ י ֵיׁ֨שּועַ  ַהְלִוִּי֗ י ְׁשַבְנָי֛ה ַקְדִמיֵא֧ל ּוָבִנ֜ ֑ ִני ָּבִנ֣י ֵׁשֵרְבָי֖ה ֻּבִּנ֥ ֙  ְכָנ  ִּיְזֲעקּו  ַוֽ
ם׃ ֶאל־ְיהָ-֖ה ָּג֔ד-ל ְּב֣ק-ל ם ַוּיֹאְמ֣רּו ֱאֹלֵהיֶהֽ ל ֵיׁ֣שּועַ  ַהְלִוִּי֡ ַקְדִמיֵא֠ י ְו֠ ה ָּבִנ֨  ֲחַׁשְבְנָי֜

ְבָי֤ה ה ְׁשַבְנָי֣ה ֽה-ִדָּיה֙  ֵׁשֵרֽ ְחָי֔ ֙  ֗קּומּו ְפַתֽ ם ֶאת־ְיהָ-֣ה ָּבְרכּו ַעד־ ִמן־ָהע-ָל֖ם ֱאֹֽלֵהיֶכ֔
֙  ָהע-ָל֑ם ְרכּו ָך ֵׁש֣ם ִויָבֽ ם ְּכֹבֶד֔ ה׃ ַעל־ׇּכל־ְּבָרָכ֖ה ּוְמר-ַמ֥  ְיהָ-ה֮  ַאָּתה־֣הּוא ּוְתִהָּלֽ
ָך֒  יתָ  ַאָּת֣ ְלַבֶּד֒ ִים֩  ָעִׂש֡ ת־ַהָּׁשַמ֩ י ֶאֽ ִים ְׁשֵמ֨ ם ַהָּׁשַמ֜ ֶרץ ְוׇכל־ְצָבָא֗ ֙  ְוׇכל־ֲאֶׁש֤ר ָהָא֜ יָה  ָעֶל֨
ם ְוׇכל־ֲאֶׁש֣ר ַהַּיִּמים֙  ה ָּבֶה֔ א ֶאת־ֻּכָּל֑ם ְמַחֶּי֣ה ְוַאָּת֖ ִים ּוְצָב֥ ים׃ ְלָך֥  ַהָּׁשַמ֖ ַאָּתה־ ִמְׁשַּתֲחִוֽ

ים ְיהָ-֣ה הּוא֙  ֙  ֲאֶׁש֤ר ָהֱאֹלִה֔ ם ָּבַחְ֙רָּת ים ֵמ֣אּור ְוה-ֵצא֖ת- ְּבַאְבָר֔ ְמּתָ  ַּכְׂשִּד֑  ְּׁש֖מ- ְוַׂש֥
ם׃ יָך֒  ֶנֱאָמ֣ן ֶאת־ְלָבב-֮  ּוָמָצ֣אתָ  ַאְבָרָהֽ ית ִעּ֜מ- ְוָכ֨ר-ת ְלָפֶנ֒ ת ַהְּבִר֗ ֩  ָלֵת֡ ֶרץ  ֶאת־ֶא֩
י י ַהְּכַנֲעִנ֨ יָהֱאמֹ  ַהִחִּת֜ י ְוַהְּפִרִּז֛י ִר֧ י ְוַהְיבּוִס֥ יָך ַוָּתֶ֙קם֙  ְלַזְר֑ע- ָלֵת֣ת ְוַהִּגְרָּגִׁש֖  ֶאת־ְּדָבֶר֔

י יק ִּכ֥ ָּתה׃ ַצִּד֖ י ַוֵּתֶ֛רא ָאֽ ינּו ֶאת־ֳעִנ֥ ם ְּבִמְצָרִ֑ים ֲאֹבֵת֖ ְעּתָ  ְוֶאת־ַזֲעָקָת֥  ַעל־ַים־ֽסּוף׃ ָׁשַמ֖
ן ִּתֵּת֠ ת ַו֠ ים ֹאֹת֨ ְפִת֜ ה ּוֹמֽ ֙  ְּבַפְרֹע֤ י ַאְר֔צ- ּוְבׇכל־ַע֣ם ּוְבׇכל־ֲעָבָדיו ְעּתָ  ִּכ֣ י ָיַד֔  ֵהִז֖ידּו ִּכ֥

ַעׂש־ְלָך֥  ֲעֵליֶה֑ם ם ַוַּתֽ ְעּתָ  ְוַהָּים֙  ַהֶּזֽה׃ ְּכַהּ֥י-ם ֵׁש֖ ם ָּבַק֣  ְבת-ְך־ַהָּי֖ם ַוַּיַֽעְב֥רּו ִלְפֵניֶה֔
ם ַּבַּיָּבָׁש֑ה ְדֵפיֶה֜ ֶאת־ֹר֨ ֶבןּכְ  ִבְמצ-ֹ֛לת ִהְׁשַלְ֧כּתָ  ְוֽ ִים מ-־ֶא֖ ים׃ ְּבַמ֥ ן ּוְבַעּ֣מּוד ַעִּזֽ  ָעָנ֔
ם ְיָלה ֵאׁש֙  ּוְבַעּ֥מּוד י-ָמ֑ם ִהְנִחיָת֖ יר ַל֔ ם ְלָהִא֣ ֶרְך ָלֶה֔ ר ֶאת־ַהֶּד֖ ּה׃ ֲאֶׁש֥  ְוַע֤ל ֵיְֽלכּו־ָבֽ
 ֙ ְדּתָ  ַהר־ִסיַני ר ָיַר֔ ם ְוַדֵּב֥ ן ִמָּׁשָמִ֑ים ִעָּמֶה֖ ם ַוִּתֵּת֨ ים ָלֶה֜ ת ְות-֣ר-ת ְיָׁשִרים֙  ִמְׁשָּפִט֤  ֱאֶמ֔

ים ים׃ ּוִמְצֹו֖ת ֻחִּק֥ ת ט-ִבֽ ה ְוֻחִּקים֙  ּוִמְצ֤ו-ת ָלֶה֑ם ה-ַדְ֣עּתָ  ׇקְדְׁשָך֖  ְוֶאת־ַׁשַּב֥  ִצִּו֣יתָ  ְות-ָר֔
ם ה ְּבַי֖ד ָלֶה֔ ָך׃ ֹמֶׁש֥ ֶחם ַעְבֶּדֽ ֶל֠ ִים ְו֠ ם ָלֶהם֙  ָנַתָּ֤תה ִמָּׁשַמ֜ ִים ִלְרָעָב֔  אתָ ה-צֵ֥  ִמֶּסַ֛לע ּוַמ֗
ם אֶמר ִלְצָמָא֑ם ָלֶה֖ ֹ֣ ם ַוּת ֶרץ ָלֶרֶׁ֣שת ָלב-א֙  ָלֶה֗ אתָ  ֶאת־ָהָא֔ ת ֶאת־ָיְדָך֖  ֲאֶׁשר־ָנָׂש֥  ָלֵת֥
ם׃ ם ָלֶהֽ ינּו ְוֵה֥ ֙  ֵהִז֑ידּו ַוֲאֹבֵת֖ ם ַוַּיְקׁשּו א ֶאת־ׇעְרָּפ֔ ֹ֥ יָך׃ ָׁשְמ֖עּו ְול עַ  ַוְיָמֲא֣נּו ֶאל־ִמְצֹוֶתֽ  ִלְׁשֹמ֗
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ם ָעִׂש֣יתָ  ֲאֶׁש֣ר ִנְפְלֹאֶת֙יָך֙  ְולֹא־ָזְכ֤רּו ֙  ִעָּמֶה֔ ם ַוַּיְקׁשּו אׁש ֶאת־ׇעְרָּפ֔ ֹ֛  ָלׁ֥שּוב ַוִּיְּתנּו־ר
ם ִים ְוַר֛חּום ַחּ֧נּון ְסִלי֜ח-ת ֱא֨ל-ּהַ  ְוַאָּתה֩  ְּבִמְרָי֑ם ְלַעְבֻדָת֖ ֶרְך־ַאַּפ֥ ֶסד ֶאֽ  וחסד ְוַרב־ֶח֖

א ֹ֥ ם׃ ְול ף ֲעַזְבָּתֽ י־ָעׂ֤שּו ַא֗ ה ֵעֶ֣גל ָלֶהם֙  ִּכֽ ֹ֣אְמ֔רּו ַמֵּסָכ֔ יָך ֶז֣ה ַוּי ר ֱאֹלֶה֔  ֶהֶעְלָך֖  ֲאֶׁש֥
 ַּיֲעׂ֔שּו ִמִּמְצָרִ֑ים ים ְּבַרֲחֶמ֣יָך ְוַאָּתה֙  ְּגֹדֽל-ת׃ ֶנָא֖צ-ת ַוֽ ַרִּב֔ א ָהֽ ֹ֥ ם ל ֶאת־ ַּבִּמְדָּב֑ר ֲעַזְבָּת֖

ן ַעּ֣מּוד ָעָנ֠ ר ֶה֠ ֶרְך ְלַהְנֹחָת֣ם ְּבי-ָמם֙  ֵמֲעֵליֶה֤ם לֹא־ָס֨ ְיָלה֙  ָהֵאׁ֤ש ְוֶאת־ַעּ֨מּוד ְּבַהֶּד֔  ְּבַל֨
יר ם ְלָהִא֣ ֶרְך ָלֶה֔ ר ְוֶאת־ַהֶּד֖ ּה׃ ֲאֶׁש֥ ה ְורּוֲחָך֙  ֵיְֽלכּו־ָבֽ ּתָ  ַהּט-ָב֔  ּוַמְנָך֙  ְלַהְׂשִּכיָל֑ם ָנַת֖

ם לֹא־ָמַנְ֣עּתָ  ָּתה ּוַמִ֛ים ִמִּפיֶה֔ ם ָנַת֥ ם׃ ָלֶה֖ ים ִלְצָמָאֽ ם ָׁשָנ֛ה ְוַאְרָּבִע֥ ר ִּכְלַּכְלָּת֥  ַּבִּמְדָּב֖
א ֹ֣ ֵתיֶהם֙  ָחֵס֑רּו ל א ַׂשְלֹמֽ ֹ֣ ם ָב֔לּו ל א ְוַרְגֵליֶה֖ ֹ֥ קּו׃ ל ן ָבֵצֽ ים ַמְמָלכ-ת֙  ָלֶה֤ם ַוִּתֵּת֨  ַוֲעָמִמ֔

ם ַּתְחְלֵק֖ יְרׁ֞שּו ְלֵפָא֑ה ַוֽ ֶרץ ֶחְׁשּ֔ב-ן ֶמֶ֣לְך ְוֶאת־ֶאֶ֙רץ֙  ִסי֗ח-ן ֶאת־ֶאֶ֣רץ ַוִּיֽ  ֥ע-ג ְוֶאת־ֶא֖
ן׃מֶֽ  יתָ  ּוְבֵניֶה֣ם ֶלְך־ַהָּבָׁשֽ י ִהְרִּב֔ ֶרץ ַוְּתִביֵאם֙  ַהָּׁשָמִ֑ים ְּכֹכְכֵב֖ ְרּתָ  ֶאל־ָהָא֔  ֲאֶׁשר־ָאַמ֥

ם ֶׁשת׃ ָל֥ב-א ַלֲאֹבֵתיֶה֖ אּו ָלָרֽ יְרׁ֣שּו ַהָּבִנים֙  ַוָּיֹב֤ ֶרץ ַוִּיֽ ע ֶאת־ָהָא֔ ם ַוַּתְכַנ֨ ֶאת־ ִלְפֵניֶה֜
ים ָהָאֶ֙רץ֙  ֹיְׁשֵב֤י ִּתְּתֵנ֖ם ַהְּכַנֲ֣עִנ֔ ְמֵמ֣י ְוֶאת־ַמְלֵכיֶהם֙  ְּבָיָד֑ם ַוֽ ֶרץ ְוֶאת־ַעֽ ם ַלֲעׂ֥ש-ת ָהָא֔  ָּבֶה֖

 ִּיְלְּכ֞דּו ִּכְרצ-ָנֽם׃ ים ַוֽ יְרׁ֡שּו ְׁשֵמָנה֒  ַוֲאָדָמ֣ה ְּבצּוֹרת֮  ָעִר֣ ים ַוִּיֽ ִאים־ׇּכל־֠טּוב ָּבִּת֣  ְמֵלֽ
ים ֹּב֨ר-ת ים ֲחצּוִב֜ ב ַמֲאָכ֖ל ְוֵע֥ץ יםְוֵזיִת֛  ְּכָרִמ֧ ֙  ַוּיֹאְכ֤לּו ָלֹר֑  ִּיְׂשְּבעּו ינּו ַוֽ ְתַעְּד֖נּו ַוַּיְׁשִמ֔  ַוִּיֽ

 ִּיְמְר֜דּו ַוַּיְמ֨רּו ַהָּגֽד-ל׃ ְּבטּוְבָך֥  ְך ַוֽ כּו ָּב֗ ְתָך֙  ַוַּיְׁשִל֤ י ֶאת־ּת-ָרֽ ם ַאֲחֵר֣  ְוֶאת־ְנִביֶא֣יָך ַגָּו֔
גּו ידּו ָהָר֔ ם ֲאֶׁשר־ֵהִע֥  ַּיֲעׂ֔שּו ֵאֶל֑יָך ַלֲהִׁשיָב֣ם ָב֖ ִּתְּתֵנם֙  ְּגד-ֹֽלת׃ ֶנָא֖צ-ת ַוֽ ם ְּבַי֣ד ַוֽ ֵריֶה֔  ָצֽ
רּו ָרָתם֙  ּוְבֵע֤ת ָלֶה֑ם ַוָּיֵצ֖ יָך ִיְצֲע֣קּו ָצֽ ע ִמָּׁשַמִ֣ים ְוַאָּתה֙  ֵאֶל֔ ים ּֽוְכַרֲחֶמ֣יָך ִּתְׁשָמ֔ ַרִּב֗  ָהֽ
ים ָלֶהם֙  ִּתֵּת֤ן ם׃ ִמַּי֥ד ְוי-ִׁשי֖עּום ֽמ-ִׁשיִע֔ ם ּוְכ֣נ-חַ  ָצֵריֶהֽ ע ַלֲעׂ֥ש-ת ָיׁ֕שּובּו ָלֶה֔  ְלָפֶנ֑יָך ַר֖

ם ַעְזֵב֞ ְיֵביֶהם֙  ְּבַי֤ד ַוַּתֽ ם ַוִּיְרּ֣דּו ֹאֽ ֙  ָבֶה֔ ה ַוִּיְזָע֔קּוָך ַוָּיׁשּ֙ובּו  ְוַתִּציֵל֥ם ִּתְׁשַמ֛ע ִמָּׁשַמִ֧ים ְוַאָּת֞
יָך ַרֲחֶמ֖ ים׃ ַרּ֥ב-ת ְּכֽ ַעד ִעִּתֽ ם ַוָּת֨ ָך ַלֲהִׁשיָב֣ם ָּבֶה֜ ָּמה ֶאל־ּת-ָרֶת֗ ידּו ְוֵה֨  ְולֹא־ָׁשְמ֤עּו ֵהִז֜
ם ּוְבִמְׁשָּפֶט֣יָך ְלִמְצֹוֶת֙יָך֙  ְטאּו־ָב֔ ה ָחֽ ם ֲאֶׁשר־ַיֲעֶׂש֥ ֶרת ָכֵתף֙  ַוִּיְּת֤נּו ָבֶה֑ם ְוָחָי֣ה ָאָד֖  ס-ֶר֔

ם א ִהְקׁ֖שּו ְוׇעְרָּפ֥ ֹ֥ עּו׃ ְול ְך ָׁשֵמֽ ַעד ַרּ֔ב-ת ָׁשִנ֣ים ֲעֵליֶהם֙  ַוִּתְמֹׁש֤ ְּבַיד־ ְּברּוֲחָך֛  ָּב֧ם ַוָּת֨
יָך א ְנִביֶא֖ ֹ֣ ם ֶהֱאִז֑ינּו ְול ִּתְּתֵנ֔ י ְּבַי֖ד ַוֽ ת׃ ַעֵּמ֥ ים ּֽוְבַרֲחֶמ֧יָך ָהֲאָרֹצֽ ם ָהַרִּב֛ א־ֲעִׂשיָת֥ ֹֽ  ָּכָל֖ה ל

א ֹ֣ י ֲעַזְבָּת֑ם ְול ל־ַחּ֥נּון ִּכ֛ ָּתה׃ ְוַר֖חּום ֵאֽ ינּו ְוַעָּת֣ה ָאֽ ֹלֵה֠ ל ֱא֠  ְוַהּנ-ָרא֮  ַהִּגּ֣ב-ר ַהָּג֜ד-ל ָהֵא֨
ית ׁש-ֵמ֣ר ֶסד֒  ַהְּבִר֣ יָך ַאל־ִיְמַע֣ט ְוַהֶח֒ ְתנּו ׇּכל־ַהְּתָלָא֣ה ֵא֣ת ְלָפֶנ֡ ָצַא֠ ינּו א~ֶׁשר־ְמ֠  ִלְמָלֵכ֨

ינּו ינּו ּוְלֹכֲהֵנ֛ינּו ְלָׂשֵר֧ ינּו ְוִלְנִביֵא֥ ֙  ּוְלׇכל־ַעֶּמָ֑ך ְוַלֲאֹבֵת֖  ַהּ֥י-ם ַע֖ד ַאּׁ֔שּור ַמְלֵכ֣י ִמיֵמי
יק ְוַאָּת֣ה ַהֶּזֽה׃ ת ָעֵל֑ינּו ׇּכל־ַהָּב֣א ַע֖ל ַצִּד֔ י־ֱאֶמ֥ יתָ  ִּכֽ ְענּו׃ ַוֲאַנְ֥חנּו ָעִׂש֖ ְוֶאת־ ִהְרָׁשֽ
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֙  ְמָלֵכ֤ינּו ינּו ֹּכֲהֵנ֣ינּו ָׂשֵר֙ינּו א ַוֲאֹבֵת֔ ֹ֥ א ּת-ָרֶתָ֑ך ָעׂ֖שּו ל ֹ֤ ֙  ְול יָך ִהְקִׁש֙יבּו  ֶאל־ִמְצֹוֶת֔
יָך ר ּוְלֵעְ֣דֹוֶת֔ תָ  ֲאֶׁש֥ ם׃ ַהִעיֹד֖ ב ּוְבטּוְבָך֨  ְּבַמְלכּוָתם֩  ְוֵה֣ם ָּבֶהֽ ם ֲאֶׁשר־ָנַתּ֣תָ  ָהָר֜  ָלֶה֗

ֶרץ ּתָ  ְוַהְּׁשֵמָנ֛ה ָהְרָחָב֧ה ּוְבֶא֨ ם ֲאֶׁשר־ָנַת֥ א ִלְפֵניֶה֖ ֹ֣ בּו ֲעָב֑דּוָך ל לֹא־ָׁש֔ ם ְוֽ ַעְלֵליֶה֖  ִמַּמֽ
ים׃ ֛  ָהָרִעֽ ים ַהּ֖י-ם ֲאַנְ֥חנּו הִהֵּנ ֶרץ ֲעָבִד֑ ינּו ֲאֶׁשר־ָנַתָּ֣תה ְוָהָא֜ ל ַלֲאֹבֵת֗  ֶאת־ִּפְרָיּה֙  ֶלֱאֹכ֤

ּה ים ֲאַנְ֥חנּו ִהֵּנ֛ה ְוֶאת־טּוָב֔ יָה׃ ֲעָבִד֖ ה ּוְתבּוָאָתּ֣ה ָעֶלֽ ים ַמְרָּב֗ ָּתה ַלְּמָלִכ֛  ֲאֶׁשר־ָנַת֥
ינּו ִוֹּיֵתינּו ְוַע֣ל ְּבַחּטֹאוֵת֑ינּו ָעֵל֖ ים ְּג֠ ֙  ֹמְׁשִל֤ ם ּוִבְבֶהְמֵּת֙נּו ה ִּכְרצ-ָנ֔  ֲאָנְֽחנּו׃ ְגֹדָל֖ה ּוְבָצָר֥

12 
ֶרְך ְוַחּ֑נּון ַר֖חּום ֵא֥ל ְיהָ-֔ה ׀ ְיהָ-֣ה ִים ֶא֥ ֶסד ַאַּפ֖ ת׃ ְוַרב־ֶח֥  ֶוֱאֶמֽ

רנֹ  ים ֶחֶ֙סד֙  ֵצ֥ א ָלֲאָלִפ֔ ן ֹנֵׂש֥ ַׁשע ָעֹו֛  ְוַנֵּקה֙  ְוַחָּטָא֑ה ָוֶפ֖

 
ר ֙  ֱאֹלֵה֤י ְיהָ-֞ה    ַוּיֹאַמ֗ ים ֵאין־ָּכ֣מ-ָך ִיְׂשָרֵאל ִים ֱאֹלִה֔  ַּבָּׁשַמ֖
ֶסד ַהְּבִרית֙  ֹׁשֵמ֤ר ּוָבָאֶ֑רץ ַהֶח֔ יָך ְוֽ ים ַלֲעָבֶד֕ ם׃ ְלָפֶנ֖יָך ַהֹהְלִכ֥ ְרּתָ  ֲאֶׁש֣ר ְּבׇכל־ִלָּבֽ  ָׁשַמ֗

י ָּדִו֣יד ְלַעְבְּדָך֙  ת ָאִב֔ ְרּתָ  ֵא֥ ר ֑ל- ֲאֶׁשר־ִּדַּב֖ יָך ַוְּתַדֵּב֥  ַהֶּזֽה׃ ַּכּ֥י-ם ִמֵּל֖אתָ  ּוְבָיְדָך֥  ְּבִפ֛
ה ל ֱאֹלֵה֣י ׀ ְיהָ-֣ה ְוַעָּת֞ ר ִיְׂשָרֵא֗ ֹמ֠ ֙  ָדִו֤יד ְלַעְבְּדָך֨  ְׁש֠ ר ֵאת֩  ָאִבי ר ּל-֙  ִּדַּבְ֤רּתָ  ֲאֶׁש֨  ֵלאֹמ֔

ת י ִאיׁש֙  ְלָך֥  לֹא־ִיָּכֵר֨ ב ִמְּלָפַנ֔ ק ִיְׂשָרֵא֑ל ַעל־ִּכֵּס֣א י-ֵׁש֖ יָך ִאם־ִיְׁשְמ֨רּו ַר֠ ם ָבֶנ֜  ֶאת־ַּדְרָּכ֗
ֶכת֙  י ָלֶל֨ ר ְּב֣ת-ָרִת֔ ה ְלָפָנֽי׃ ָהַלְ֖כּתָ  ַּכֲאֶׁש֥ ֙  ִיְׂשָרֵא֑ל ֱאֹלֵה֣י ְיהָ-֖ה ְוַעָּת֕ ר ְּדָבְ֣רָך֔  ֵיָֽאֵמן  ֲאֶׁש֥
ְרּתָ  יד׃ ְלַעְבְּדָך֥  ִּדַּב֖ ם ִּכ֚י ְלָדִוֽ ֻאְמָנ֔ ים ֵיֵׁש֧ב ַהֽ ם ֱאֹלִה֛ ה ַעל־ָהָאֶ֑רץ ֶאת־ָהָאָד֖ ֵּנ֠ ִים ִה֠  ָׁשַמ֜
א ַהָּׁשַמִ֙ים֙  ּוְׁשֵמ֤י ֹ֣ ף ְיַכְלְּכ֔לּוָך ל ִית ַא֕ י־ַהַּב֥ ר ַהֶּז֖ה ִּכֽ יִתי׃ ֲאֶׁש֥ יתָ  ָּבִנֽ  ֶאל־ְּתִפַּל֧ת ּוָפִנ֜

עַ  ֱאֹלָה֑י ְיהָ-֣ה ְוֶאל־ְּתִחָּנ֖ת- ַעְבְּדָך֛  ִרָּנה֙  ִלְׁשֹמ֤ ה ֶאל־ָהֽ ר ְוֶאל־ַהְּתִפָּל֔  ַעְבְּדָך֖  ֲאֶׁש֥
יָך ִלְהי-ת֩  ְלָפֶנֽיָך׃ ִמְתַּפֵּל֥ל ְיָלה י-ָמ֣ם ַהֶּזה֙  ֶאל־ַהַּבִ֤ית ְפֻת֜ח-ת ֵעיֶנ֨ ל־ַהָּמ֔ק-ם ָוַל֔  ֶא֨

ְרּתָ  ֲאֶׁש֣ר ֙  ָׁש֑ם ִׁשְמָך֖  ָלׂ֥שּום ָאַמ֔ ה ִלְׁשמ֙-ַע  ֶאל־ַהָּמ֖ק-ם ַעְבְּדָך֔  ִיְתַּפֵּל֣ל ֲאֶׁש֣ר ֶאל־ַהְּתִפָּל֔
ל ְוַעְּמָך֣  ַעְבְּדָך֙  ֶאל־ַּתֲחנּוֵנ֤י ַמְעּתָ֜ ְוׁשָ֨  ַהֶּזֽה׃ ר ִיְׂשָרֵא֔ ְתַּפְל֖לּו ֲאֶׁש֥  ַהֶּז֑ה ֶאל־ַהָּמ֣ק-ם ִיֽ
ה ַאָּת֠ ע ְו֠ ִים ִׁשְבְּתָך֙  ִמְּמ֤ק-ם ִּתְׁשַמ֞ ְחָּת׃ ְוָׁשַמְעּתָ֖  ִמן־ַהָּׁשַמ֔ הּו ִאיׁש֙  ִאם־ֶיֱחָט֥א ְוָסָלֽ  ְלֵרֵע֔

א ְלַהֲאֹל֑ת- ָאָל֖ה ְוָנָׁשא־֥ב- ְזַּבֲחָך֖  ִלְפֵנ֥י ָאָל֛ה ּוָב֗ ִית ִמֽ ִמן־ ִּתְׁשַמ֣ע ׀ ְוַאָּת֣ה ַהֶּזֽה׃ ַּבַּב֥
ִים ֙  ַהָּׁשַמ֗ יָת יָך ְוָׁשַפְטָּת֣ ְוָעִׂש֨ ע ְלָהִׁש֣יב ֶאת־ֲעָבֶד֔ ת ְלָרָׁש֔ יק ְּברֹאׁ֑ש- ַּדְרּ֖כ- ָלֵת֥  ּוְלַהְצִּד֣
יק   ְּכִצְדָקֽת-׃ ֖ל- ָלֶ֥תת ַצִּד֔
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ף ִאם־ִיָּנֵג֞ י א-ֵי֖ב ִלְפֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֛ל ַעְּמָך֧  ְוֽ ֙  ֶיֶחְטאּו־ָלְ֑ך ִּכ֣ ָך ְוה-֣דּו ְוָׁש֙בּו ְל֧לּו ֶאת־ְׁשֶמ֔  ְוִהְתַּפֽ
ְתַחְּנ֛נּו ִית ְלָפֶנ֖יָך ְוִהֽ ִים ִּתְׁשַמ֣ע ְוַאָּתה֙  ַהֶּזֽה׃ ַּבַּב֥  ַעְּמָך֣  ְלַחַּט֖את ְוָסַ֣לְחּתָ֔  ִמן־ַהָּׁשַמ֔

יב-ָתם֙  לִיְׂשָרֵא֑  ה ַוֲהֵׁשֽ ָּתה ֶאל־ָהֲ֣אָדָמ֔ ם ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ם׃ ָלֶה֖  ְוַלֲאֹבֵתיֶהֽ
י ָמָט֖ר ְולֹא־ִיְהֶי֥ה ַהָּׁשַמִ֛ים ְּבֵהָעֵצ֧ר ְל֞לּו ֶיֶחְטאּו־ָלְ֑ך ִּכ֣ ְתַּפֽ  ְוה-֣דּו ַהֶּזה֙  ֶאל־ַהָּמ֤ק-ם ְוִהֽ

ָך ם ֶאת־ְׁשֶמ֔ י ְיׁשּו֖בּון ֵמַחָּטאָת֥ ִים ִּתְׁשַמ֣ע ׀ ְוַאָּת֣ה ַתֲעֵנֽם׃ ִּכ֥ ַלְחּתָ֜  ַהָּׁשַמ֗  ְלַחַּט֤את ְוָס֨
ל ְוַעְּמָך֣  ֲעָבֶד֙יָך֙  י ִיְׂשָרֵא֔ ם ִּכ֥ ֶרְך ת-ֵר֛ ה ֶאל־ַהֶּד֥  ָמָטר֙  ְוָנַֽתָּת֤ה ֵיְֽלכּו־ָבּ֑ה ֲאֶׁש֣ר ַהּט-ָב֖

ל־ַאְרְצָך֔  ָּתה ַעֽ ה׃ ְלַעְּמָך֖  ֲאֶׁשר־ָנַת֥  ְלַנֲחָלֽ
ב י־ִיְהֶי֣ה ָרָע֞ ֶרץ ִּכֽ ה ֶּדֶ֣בר ָבָא֗ ְהֶי֠ י־ִי֠ ֙  ַאְרֶּב֤ה ְוֵיֽ ָר֜ק-ן ִׁשָּד֨פ-ן ִּכֽ י ְוָחִסיל ה ִּכ֣ ְהֶי֔ י ִיֽ ָיַצר־ ִּכ֧
יו ֛ל- יו ְּבֶאֶ֣רץ ֹאְיָב֖ ֖ ַגע ְׁשָעָר֑ ה׃ ׇּכל־ֶנ ל־ַמֲחָלֽ ה ׇּכל־ְּתִפָּל֣ה ְוׇכֽ ְהֶיה֙  ֲאֶׁש֤ר ׇכל־ְּתִחָּנ֗  ִיֽ

ם ל ְלׇכל־ָהָ֣אָד֔ יׁש ֵיְד֗עּו ֲאֶׁש֣ר ִיְׂשָרֵא֑ל ַעְּמָך֣  ּוְלֹכ֖ ׂש ּוַמְכֹא֔ב- ִנְגע-֙  ִא֤ יו ּוָפַר֥ ֶאל־ ַּכָּפ֖
ִית ה ַהֶּזֽה׃ ַהַּב֥ ַאָּת֠ ע ְו֠ ִים ִּתְׁשַמ֨ ֙  ְמ֤כ-ן ִמן־ַהָּׁשַמ֜ ְּכׇכל־ ָלִאיׁש֙  ְוָנַתָּת֤ה ְוָסַ֣לְחּתָ֔  ִׁשְבֶּתָ֙ך
יו ר ְּדָרָכ֔ ע ֲאֶׁש֥ י ֶאת־ְלָב֑ב- ֵּתַד֖ ְעּתָ  ְלַבְּדָך֣  ַאָּתה֙  ִּכ֤ ב ָיַד֔ ם׃ ְּבֵנ֥י ֶאת־ְלַב֖  ְלַמַ֣ען ָהָאָדֽ
ֶכת֙  ִייָר֗אּוָך יָך ָלֶל֨ ים ִּבְדָרֶכ֔ ל־ַהָּיִמ֔ ם ׇּכ֨ ר ָהֲאָדָמ֑ה ַעל־ְּפֵנ֣י ַחִּי֖ים ֲאֶׁשר־ֵה֥ ָּתה ֲאֶׁש֥  ָנַת֖

ינּו׃  ַלֲאֹבֵתֽ
י ְוַג֣ם ר ֶאל־ַהׇּנְכִר֗ ֶׁש֠ א ֲא֠ ֹ֥ ֮  ֵמַעְּמָך֣  ל ה ֵמֶאֶ֣רץ ׀ ּוָב֣א הּוא֒  ִיְׂשָרֵאל ַען ְרח-ָק֗  ִׁשְמָך֤  ְלַמ֨

 ֙ ה ְוָיְדָך֣  ַהָּגד-ל אּו ַהְּנטּוָי֑ה ּֽוְזר-ֲעָך֖  ַהֲחָזָק֔ ְל֖לּו ּוָב֥ ְתַּפֽ ִית ְוִהֽ ה ַהֶּזֽה׃ ֶאל־ַהַּב֥  ִּתְׁשַמ֤ע ְוַאָּת֞
ָך ִמְּמ֣כ-ן ִמן־ַהָּׁשַמִ֙ים֙  יתָ  ִׁשְבֶּת֔ ל ְוָעִׂש֕ א ְּכֹכ֛ י ֵאֶל֖יָך ֲאֶׁשר־ִיְקָר֥ ֩  ְלַמַ֣ען ַהׇּנְכִר֑ ׇכל־ ֵיְדעּו

י ֶרץ ַעֵּמ֨ ָך ָהָא֜ ְתָך֙  ּוְלִיְרָא֤ה ֶאת־ְׁשֶמ֗ ל ְּכַעְּמָך֣  ֹאֽ ַעת ִיְׂשָרֵא֔ י־ִׁשְמָך֣  ְוָלַד֕ א ִּכֽ ַעל־ ִנְקָר֔
ִית ר ַהֶּז֖ה ַהַּב֥ יִתי׃ ֲאֶׁש֥ א ָּבִנֽ י־ֵיֵצ֨ יו ַלִּמְלָחָמה֙  ַעְּמָך֤  ִּכֽ ְיָב֔ ֶר  ַעל־ֹא֣  ִּתְׁשָלֵח֑ם ֲאֶׁש֣ר ְךַּבֶּד֖

ְל֣לּו יָך ְוִהְתַּפֽ ּה ָּבַחְ֣רּתָ  ֲאֶׁש֣ר ַהּזֹאת֙  ָהִע֤יר ֶּדֶ֣רְך ֵאֶל֗ ִית ָּב֔ יִתי ְוַהַּב֖ ָך׃ ֲאֶׁשר־ָּבִנ֥  ִלְׁשֶמֽ
 ֙ ַמְעָּת ִים ְוָׁשֽ ם ִמן־ַהָּׁשַמ֔ יתָ  ְוֶאת־ְּתִחָּנָת֑ם ֶאת־ְּתִפָּלָת֖ ם׃ ְוָעִׂש֖ י ִמְׁשָּפָטֽ ְך ִּכ֣ י ֶיֶחְטאּו־ָל֗  ִּכ֣

א ֲאֶׁש֣ר ָאָדם֙  ֵא֤ין ם ְוָאַנְפָּת֣ לֹא־ֶיֱחָט֔ ם ָב֔ ֶרץ ׁש-ֵביֶה֛ם ְוָׁש֧בּום א-ֵי֑ב ִלְפֵנ֣י ּוְנַתָּת֖  ֶאל־ֶא֥
ה ה׃ ֥א- ְרח-ָק֖ ֙  ְקר-ָבֽ ם ְוֵהִׁש֙יבּו ֶרץ ֶאל־ְלָבָב֔ ְתַחְּנ֣נּו ׀ ְוָׁש֣בּו ִנְׁשּבּו־ָׁש֑ם ֲאֶׁש֣ר ָּבָא֖  ְוִהֽ

ר ִׁשְבָים֙  ְּבֶאֶ֤רץ יָךֵאלֶ֗  אנּו ֵלאֹמ֔ ינּו ָחָט֥ ְענּו׃ ֶהֱעִו֖ יָך ְוָׁש֣בּו ְוָרָׁשֽ ּוְבׇכל־ ְּבׇכל־ִלָּבם֙  ֵאֶל֗
ם ֶרץ ַנְפָׁש֔ ְל֗לּו ֹאָת֑ם ֲאֶׁשר־ָׁש֣בּו ִׁשְבָי֖ם ְּבֶא֥ ְתַּפֽ ֶרְך ְוִהֽ ם ָנַתָּ֣תה ֲאֶׁש֣ר ַאְרָצם֙  ֶּד֤  ַלֲאב-ָת֔
ְרּתָ  ֲאֶׁש֣ר ְוָהִעיר֙  ִית ָּבַח֔ יִתי ְוַלַּב֖ ָך׃ ֲאֶׁשר־ָּבִנ֥ ִים ְוָׁשַמְעּתָ֨  ִלְׁשֶמֽ  ִׁשְבְּתָך֗  ִמְּמ֣כ-ן ִמן־ַהָּׁשַמ֜
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ם ֶאת־ְּתִפָּלָתם֙  ֵתיֶה֔ יתָ  ְוֶאת־ְּתִחֹּנ֣ ר ְלַעְּמָך֖  ְוָסַלְחּתָ֥  ִמְׁשָּפָט֑ם ְוָעִׂש֖ ְך׃ ֲאֶׁש֥  ַעָּת֣ה ָחְטאּו־ָלֽ
י ְהיּו־ָנ֤א ֱאֹלַה֗ ֙  ִיֽ  ַהֶּזֽה׃ ַהָּמ֥ק-ם ִלְתִפַּל֖ת ַקֻּׁש֑ב-ת ְוׇאְזֶנ֖יָך ְּפֻת֔ח-ת יָך֙ ֵעיֶנ
ה ה ְוַעָּת֗ ָך ֱאֹלִהים֙  ְיהָ-֤ה קּוָמ֞ נּוֶח֔ ה ְלֽ ֑ ָך ַוֲא֣ר-ן ַאָּת֖ יָך ֻעֶּז  ִיְלְּבׁ֣שּו ֱאֹלִהים֙  ְיהָ-֤ה ֹּכֲהֶנ֜

ה יָך ְתׁשּוָע֔ ים ְיהָ-֣ה ַבּֽט-ב׃ ִיְׂשְמ֥חּו ַוֲחִסיֶד֖ ב ֱאֹלִה֔ ה ְמִׁשיֶחָ֑ך ְּפֵנ֣י ַאל־ָּתֵׁש֖ י זְֳכָר֕ ְסֵד֖  ְלַחֽ
ָך׃ ָּדִו֥יד  13 ַעְבֶּדֽ

 
ד ר ַלֶּמֶ֣לְך ַהּס-ֵפר֙  ָׁשָפ֤ן ַוַּיֵּג֞ י ָנַ֣תן ֵסֶ֚פר ֵלאֹמ֔ ן ַוִּיְקָרא־֥ב- ַהֹּכֵה֑ן ִחְלִקָּי֖הּו ִל֔  ִלְפֵנ֥י ָׁשָפ֖

ֶלְך׃ ֙  ַהֶּמֽ  ְיִהי עַ  ַוֽ ֶלְך ִּכְׁשֹמ֣ ת ַהֶּמ֔ י ֵא֖ ע ַהּת-ָר֑ה ִּדְבֵר֣ יו׃ ַוִּיְקַר֖ ֶלְך ַוְיַצ֣ו ֶאת־ְּבָגָדֽ ֶאת־ ַהֶּמ֡
הּו ם ִחְלִקָּי֡ ן ְוֶאת־ֲאִחיָק֣ ָפ֠ ה ְוֶאת־ַעְבּ֨ד-ן ֶּבן־ָׁש֠ ר ָׁשָפ֣ן ׀ ְוֵא֣ת ֶּבן־ִמיָכ֜  ֲעָׂשָי֥ה ְוֵא֛ת ַהּס-ֵפ֗

ֶלְך ֶבד־ַהֶּמ֖ ר׃ ֶעֽ ֩  ֵלאֹמֽ י ֶאת־ְיהָ-֜ה ִדְרׁ֨שּו ְלכּו ה ְּבִיְׂשָרֵא֣ל ַהִּנְׁשָאר֙  ּוְבַעד֙  ַּבֲעִד֗  ּוִביהּוָד֔
י ֶפר ַעל־ִּדְבֵר֥ י־ְגד-ָל֤ה ִנְמָצ֑א ֲאֶׁש֣ר ַהֵּס֖ נּו ִנְּתָכ֣ה ֲאֶׁש֣ר ֲחַמת־ְיהָ-ה֙  ִּכֽ ֩  ָב֔ ר ַעל א־ ֲאֶׁש֨ ֹֽ ל

֙  ָׁשְמ֤רּו ֶפר ֖תּובְּכׇכל־ַהּכָ  ַלֲעׂ֕ש-ת ְיהָ-֔ה ֶאת־ְּדַב֣ר ֲאב-ֵת֙ינּו ֶלְך ַהֶּזֽה׃ ַעל־ַהֵּס֥  ַוֵּי֨
הּו ֶלְך ַוֲאֶׁש֣ר ִחְלִקָּי֜ ה ַהֶּמ֗ ה ֶאל־ֻחְלָּד֨ תֶּבן־ ַׁשֻּל֣ם ׀ ֵאֶׁ֣שת ַהְּנִביָא֜  ֶּבן־ַחְסָרה֙  תוקהת ׇּתְקַה֗
ים ׁש-ֵמ֣ר יא ַהְּבָגִד֔ ֶבת ְוִה֛ את׃ ֵאֶל֖יהָ  ַוְיַדְּב֥רּו ַּבִּמְׁשֶנ֑ה םִּבירּוָׁשלַ֖ ִ י-ֶׁש֥ ֹֽ אֶמר ָּכז ֹ֣ ם ַוּת  ָלֶה֔

ר ה־ָאַמ֥ יׁש ִאְמ֣רּו ִיְׂשָרֵא֑ל ֱאֹלֵה֣י ְיהָ-֖ה ֹּכֽ י׃ ֶאְתֶכ֖ם ֲאֶׁשר־ָׁשַל֥ח ָלִא֔  ֵאָלֽ
י ְיהָ-֔ה ָאַמ֣ר ֹּכ֚ה יא ִהְנִנ֨ ָאל-ת֙  ֵא֤ת ְוַעל־ֽי-ְׁשָב֑יו ַהֶּז֖ה ַעל־ַהָּמ֥ק-ם ָרָע֛ה ֵמִב֥  ׇּכל־ָהֽ

ֶפר ַהְּכתּו֣ב-ת ְר֔אּו ֲאֶׁש֣ר ַעל־ַהֵּס֔ ֶלְך ִלְפֵנ֖י ָקֽ ה׃ ֶמ֥  ויקטירו ֲעָז֗בּוִני ֲאֶׁש֣ר ׀ ַּתַ֣חת ְיהּוָדֽ
 ֙  ְיַקְּטרּו ים ַוֽ ים ֵלאֹלִה֣ ֙  ֲאֵחִר֔ ִני ְלַמַ֙ען ל ַהְכִעיֵס֔ י ְוִתַּתְ֧ך ְיֵדיֶה֑ם ַמֲעֵׂש֣י ְּבֹכ֖  ַּבָּמ֥ק-ם ֲחָמִת֛

א ַהֶּז֖ה ֹ֥ ה׃ ְול ה ְוֶאל־ֶמֶ֣לְך ִתְכֶּבֽ ה ַּביהָ-֔ה ִלְד֣ר-ׁש ֶאְתֶכם֙  ַהֹּׁשֵל֤חַ  ְיהּוָד֗   ֵאָל֑יו תֹאְמ֖רּו ֹּכ֥
ה־ָאַמ֤ר ל ֱאֹלֵה֣י ְיהָ-ה֙  ֹּכֽ ים ִיְׂשָרֵא֔ ר ַהְּדָבִר֖ ְעָּת׃ ֲאֶׁש֥ ַען ָׁשָמֽ ְבָך֜  ַי֠  ׀ ַוִּתָּכַנ֣ע ַרְך־ְלָב֨

ים ִמִּלְפֵנ֣י ֙  ְּבׇׁשְמֲעָך֤  ֱאֹלִה֗ יו ַהֶּזה֙  ַעל־ַהָּמ֤ק-ם ֶאת־ְּדָבָריו י ַוִּתָּכַנ֣ע ְוַעל־ֹיְׁ֣שָב֔  ְלָפַנ֔
ע יָך ַוִּתְקַר֥ י ְלָפָנ֑י ַוֵּתְ֣בּךְ  ֶאת־ְּבָגֶד֖ ְעִּתי ְוַגם־ֲאִנ֥ י ְנֻאם־ְיהָ-ֽה׃ ָׁשַמ֖ יָך ֹאִסְפָך֜  ִהְנִנ֨  ֶאל־ֲאֹבֶת֗
יָך֮  ְוֶנֱאַסְפָּת֣ יָך ְרֶא֣יָנהְולֹא־תִ  ְּבָׁשל-ם֒  ֶאל־ִקְבר-ֶת֘ ֙  ֵעיֶנ֔ ה ְּבֹכל ָרָע֔ ר ָהֽ י ֲאֶׁש֨ יא ֲאִנ֥  ֵמִב֛

ְׁשָב֑יו ַהֶּז֖ה ַעל־ַהָּמ֥ק-ם יבּו ְוַעל־ֹיֽ ֶלְך ַוָּיִׁש֥ ר׃ ֶאת־ַהֶּמ֖  ָּדָבֽ
ף ַהֶּמֶ֑לְך ַוִּיְׁשַל֖ח ה ֶאת־ׇּכל־ִזְקֵנ֥י ַוֶּיֱֽאֹס֕ הָ-֠ה ַהֶּמֶ֣לְך ַוַּיַ֣על ם׃ִוירּוָׁשלָֽ ִ ְיהּוָד֖ ְוׇכל־ ֵּבית־ְי֠

יׁש ה ִא֨ ֲהִנים֙  םְירּוָׁשלַ֗ ִ ְוֹיְׁשֵב֣י ְיהּוָד֜ ם ְוַהֹּכֽ  ַוִּיְקָר֣א ְוַעד־ָקָט֑ן ִמָּג֣ד-ל ְוׇכל־ָהָע֖ם ְוַהְלִוִּי֔
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ם ֙  ְבׇאְזֵניֶה֗ ית ֵסֶ֣פר ֶאת־ׇּכל־ִּדְבֵרי א ַהְּבִר֔ ית ַהִּנְמָצ֖ ד ְיהָ-ֽה׃ ֵּב֥ ֶלְך ַוַּיֲעֹמ֨  ֗ד-ַעל־ׇעמְ  ַהֶּמ֜
ת ת־ַהְּבִרית֮  ַוִּיְכֹר֣ ֶכת ְיהָ-ה֒  ִלְפֵנ֣י ֶאֽ י ָלֶל֜ ֙  ְוִלְׁש֤מ-ר ְיהָ-֗ה ַאֲחֵר֣  ְוֵעְדֹוָת֣יו ֶאת־ִמְצֹוָתיו
יו י ַלֲעׂש-ת֙  ּוְבׇכל־ַנְפׁ֑ש- ְּבׇכל־ְלָב֖ב- ְוֻחָּק֔ ית ֶאת־ִּדְבֵר֣ ים ַהְּבִר֔ ֶפר ַהְּכתּוִב֖  ַעל־ַהֵּס֥
ד ַהֶּזֽה׃ א ֵא֛ת ַוַּיֲעֵמ֕ ן םִבירּוָׁשלַ֖ ִ ׇּכל־ַהִּנְמָצ֥ ֙  ּוִבְנָיִמ֑  ַּיֲעׂשּו ית םְירּוָׁשלַ֔ ִ י-ְׁשֵב֣י ַוֽ  ִּכְבִר֥

ים י ֱאֹלִה֖ ם׃ ֱאֹלֵה֥  14 ֲאב-ֵתיֶהֽ
 

ֶרְך ְוַחּ֑נּון ַר֖חּום ֵא֥ל ְיהָ-֔ה ׀ ְיהָ-֣ה ִים ֶא֥ ֶסד ַאַּפ֖ ת׃ ְוַרב־ֶח֥  ֶוֱאֶמֽ

רנֹ  ים ֶחֶ֙סד֙  ֵצ֥ א ָלֲאָלִפ֔ ן ֹנֵׂש֥ ַׁשע ָעֹו֛  ְוַנֵּקה֙  ְוַחָּטָא֑ה ָוֶפ֖

 
ת ִּבְׁשַנ֣תֵלאֹמר  ֶאְקָרא ֶּבן־ְקבּוָטל ְזַכְרָיה ּוְלִפי ֛ ֶוׁש ַאַח֗ ֣ ַרע ֶּבן־ֲאַחְׁשֵו֖ר-ׁש ְלָדְרָי י ִמֶּז  ָמָד֑
ְך ֲאֶׁש֣ר ים׃ ַמְל֥כּות ַע֖ל ׇהְמַל֔ ֙  ְלׇמְל֔כ- ַאַחת֙  ִּבְׁשַנ֤ת ַּכְׂשִּדֽ אל ֲאִני ִנֵּי֔ ִתי ָּדֽ ים ִּביֹנ֖  ַּבְּסָפִר֑

ים ִמְסַּפ֣ר ר ַהָּׁשִנ֗ יא ֶאל־ִיְרְמָי֣ה ְדַבר־ְיהָ-ה֙  ָהָי֤ה ֲאֶׁש֨ אות ַהָּנִב֔ ֹ֛  םְירּוָׁשלַ֖ ִ ְלׇחְר֥ב-ת ְלַמּל
ים י ָוֶאְּתָנ֣ה ָׁשָנֽה׃ ִׁשְבִע֥ ֙  ֶאת־ָּפַנ֗ ים ֶאל־ֲאֹדָני ֱאֹלִה֔ ׁש ָהֽ  ְּב֖צ-ם ְוַתֲחנּוִנ֑ים ְּתִפָּל֖ה ְלַבֵּק֥

ק ֶפר׃ ְוַׂש֥ ְלָל֛ה ָוֵאֽ ֶאְתַּפֽ י ַליהָ-֥ה ָוֽ ה ָוֶאְתַוֶּד֑ה ֱאֹלַה֖ ְמָר֗ ֙  ָאָּנ֤א ָוֹאֽ ֙  ָהֵא֤ל ֲאֹדָני  ַהָּגד-ל
א ֶסד ַהְּבִרית֙  ֹׁשֵמ֤ר ְוַהּנ-ָר֔ ַהֶח֔ יו ְוֽ י ְלֹאֲהָב֖ יו׃ ּוְלֹׁשְמֵר֥ אנּו ִמְצֹוָתֽ ינּו ָחָט֥  והרשענו ְוָעִו֖
ְדנּו ִהְרַׁשְ֣ענּו ָך ְו֥ס-ר ּוָמָר֑ יָך׃ ִמִּמְצֹוֶת֖ א ּוִמִּמְׁשָּפֶטֽ ֹ֤ ֙  ְול ים ֶאל־ֲעָבֶד֣יָך ָׁשַמְ֙ענּו  ַהְּנִביִא֔

֙  ֲאֶׁש֤ר ינּו ְּבִׁשְמָך֔  ִּדְּברּו ינּו ֶאל־ְמָלֵכ֥ ל ַוֲאֹבֵת֑ינּו ָׂשֵר֖ ֶרץ׃ ׇּכל־ַע֥ם ְוֶא֖ ֙  ְלָך֤  ָהָאֽ  ֲאֹדָני
ה ֶׁשת ְוָל֛נּו ַהְּצָדָק֔ יׁש ַהֶּז֑ה ַּכּ֣י-ם יםַהָּפנִ֖  ֹּב֥ ל םְיֽרּוָׁשלַ֔ ִ ּוְלֹיְׁשֵב֣י ְיהּוָדה֙  ְלִא֤  ּֽוְלׇכל־ִיְׂשָרֵא֞
ים ים ַהְּקֹרִב֣ ֲאָרצ-ת֙  ְוָהְרֹחִק֗ ם ִהַּדְחָּת֣ם ֲאֶׁש֣ר ְּבׇכל־ָהֽ ר ְּבַמֲעָל֖ם ָׁש֔ ְך׃ ֲאֶׁש֥ ֲעלּו־ָבֽ  ָמֽ

ֶׁשת ָל֚נּו ְיהָ-֗ה ים ֹּב֣ ינּו ַהָּפִנ֔ ינּו ִלְמָלֵכ֥ ר ְוַלֲאֹבֵת֑ינּו ְלָׂשֵר֖ אנּו ֲאֶׁש֥ ְך׃ ָחָט֖ אֹדָנ֣י ָלֽ ינּו ַלֽ  ֱאֹלֵה֔
ים י ְוַהְּסִל֑ח-ת ָהַרֲחִמ֖ ְדנּו ִּכ֥ א ּֽב-׃ ָמַר֖ ֹ֣ ְענּו ְול ֙  ָלֶלֶ֤כת ֱאֹלֵה֑ינּו ְיהָ-֣ה ְּב֖ק-ל ָׁשַמ֔  ְּבֽת-ֹרָתיו

ינּו ָנַת֣ן ֲאֶׁש֣ר יו ְּבַי֖ד ְלָפֵנ֔ ל ים׃ַהְּנִביִאֽ  ֲעָבָד֥ ֙  ְוׇכל־ִיְׂשָרֵא֗ ְברּו ָך ָעֽ  ְו֕ס-ר ֶאת־ּ֣ת-ָרֶת֔
י ְך ְּבֹקֶלָ֑ך ְׁש֣מ-עַ  ְלִבְלִּת֖ ינּו ַוִּתַּת֨ ה ָהָאָל֣ה ָעֵל֜  ֹמֶׁש֣ה ְּבת-ַרת֙  ְּכתּוָבה֙  ֲאֶׁש֤ר ְוַהְּׁשֻבָע֗

ים ֱאֹלִה֔ ֶבד־ָהֽ י ֶעֽ אנּו ִּכ֥ ֶקם ֽל-׃ ָחָט֖ ינּו ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֣ר דבריו ׀ ְּדָב֣ר-ֶאת־ ַוָּי֜ ֙  ְוַע֤ל ָעֵל֗ ְפֵט֙ינּו  ֹׁשֽ
יא ְׁשָפ֔טּונּו ֲאֶׁש֣ר ינּו ְלָהִב֥ ה ֲאֶׁש֣ר ְגֹדָל֑ה ָרָע֣ה ָעֵל֖ א־ֶנֶעְׂשָת֗ ֹֽ ִים ַּתַ֚חת ל ר ׇּכל־ַהָּׁשַמ֔  ַּכֲאֶׁש֥

ה ה ְּבת-ַר֣ת ָּכתּוב֙  ַּכֲאֶׁש֤ר ם׃ִּבירּוָׁשלָֽ ִ ֶנֶעְׂשָת֖ ֹ֖את ׇּכל־ָהָרָע֥ה ֵא֛ת ֹמֶׁש֔  ָעֵל֑ינּו ָּבָ֣אה ַהּז
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ינּו א־ִחִּל֜ ֹֽ ינּו ְיהָ-֣ה ׀ ֶאת־ְּפֵנ֣י ְול נּו ָלׁשּוב֙  ֱאֹלֵה֗ ֲעֹוֵנ֔ יל ֵמֽ ָך׃ ּוְלַהְׂשִּכ֖ ד ַּבֲאִמֶּתֽ  ְיהָ-ה֙  ַוִּיְׁשֹק֤
ה הָ  ַעל־ָהָ֣רָע֔ יק ָעֵל֑ינּו ַוְיִביֶא֖ י־ַצִּד֞ ינּו ְיהָ-֣ה ִּכֽ ֙  ֱאֹלֵה֗ ֲעָׂשיו ה רֲאֶׁש֣  ַעל־ׇּכל־ַמֽ א ָעָׂש֔ ֹ֥  ְול

ְענּו ינּו ֲאֹדָנ֣י ׀ ְוַעָּת֣ה ְּבֹקֽל-׃ ָׁשַמ֖ אתָ  ֲאֶׁשר֩  ֱאֹלֵה֗ ת־ַעְּמָך֜  ה-ֵצ֨  ְּבָי֣ד ִמְצַרִ֙ים֙  ֵמֶאֶ֤רץ ֶאֽ
ה ַעׂש־ְלָך֥  ֲחָזָק֔ ם ַוַּתֽ אנּו ַהֶּז֑ה ַּכּ֣י-ם ֵׁש֖ ְענּו׃ ָחָט֖ י ָרָׁשֽ ֙  ֲאֹדָנ֗  ַאְּפָך֙  ָיׇֽׁשב־ָנ֤א ְּכׇכל־ִצְדֹקֶתָ֙ך

יְרָך֥  ַוֲחָמְ֣תָך֔  י ַהר־ׇקְדֶׁשָ֑ך םְירּוָׁשלַ֖ ִ ֵמִעֽ ֙  ִּכ֤ ינּו ּוַבֲעֹו֣נ-ת ַבֲחָטֵא֙ינּו  ְוַעְּמָך֛  םְירּוָׁשַל֧ ִ ֲאֹבֵת֔
ה ינּו׃ ְלֶחְרָּפ֖ ינּו ְׁשַמ֣ע ׀ ְוַעָּת֣ה ְלׇכל־ְסִביֹבֵתֽ יו ַעְבְּדָך֙  ֶאל־ְּתִפַּל֤ת ֱאֹלֵה֗  ְוֶאל־ַּתֲ֣חנּוָנ֔

יָך רְוָהֵא֣  ַען ַהָּׁשֵמ֑ם ַעל־ִמְקָּדְׁשָך֖  ָּפֶנ֔ ה ֲאֹדָנֽי׃ ְלַמ֖ י ַהֵּט֨ ח פקחה ּֽוְׁשָמע֒  ׇאְזְנָך֮  ׀ ֱאֹלַה֥  ְּפַק֣
יָך ינּו ּוְרֵאה֙  ֵעיֶנ֗ ְמֹמֵת֔ יר ֹׁשֽ א ְוָהִע֕ י ָעֶל֑יהָ  ִׁשְמָך֖  ֲאֶׁשר־ִנְקָר֥ א ׀ ִּכ֣ ֹ֣ ינּו ל ְחנּו ַעל־ִצְדֹקֵת֗  ֲאַנ֨

ים ֙  ַמִּפיִל֤ יָך ַּתֲחנּוֵנ֙ינּו י ְלָפֶנ֔ יָך ִּכ֖ ים׃ ַעל־ַרֲחֶמ֥ ָחה ׀ ֲאֹדָנ֣י ְׁשָמָ֙עה֙  ׀ ֲאֹדָנ֤י ָהַרִּבֽ  ֲאֹדָנ֛י ְסָל֔
יָבה ְקִׁש֥ ה ַהֽ ַעְנָך֣  ַאל־ְּתַאַח֑ר ַוֲעֵׂש֖ י ְלַמֽ י־ִׁשְמָך֣  ֱאֹלַה֔ א ִּכֽ ָך׃ ַעל־ִעיְרָך֖  ִנְקָר֔  15 ְוַעל־ַעֶּמֽ

 
ם ְיהָ-֥ה ָּב֖רּוְך ע-ָל֗ ן ְל֝ ֵמ֥ ן׃ ׀ ָא֘  ְוָאֵמֽ

ם ְיהָ-֥ה ָּב֖רּוְך ע-ָל֗ ן ְל֝ ֵמ֥ ן׃ ׀ ָא֘  ְוָאֵמֽ

ם ְיהָ-֥ה ָּב֖רּוְך ע-ָל֗ ן ְל֝ ֵמ֥ ן׃ ׀ ָא֘  ְוָאֵמֽ

 ביחיד בציבור

 ְבָרא ִדי ְּבָעְלָמא (אמן) ַרָּבא ְׁשֵמּה ְוִיְתַקַּדׁש  ִיְתַּגַּדל

 ּוְבַחֵיי ּוְביֹוֵמיכֹון ְּבַחֵייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִליְך ִּכְרעּוֵתּה

 (אמן׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ָקִריב ּוִבְזַמן ַּבֲעַגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית־ְּדָכל

 ְמָבַרְך ַרָּבא ְׁשֵמּה ְיֵהא )יהא שמה רבא מברך לעלם ומעלמי עלמיא

 ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַרְך ָעְלַמָיא ּוְלָעְלֵמי ְלָעַלם

 ְׁשֵמּה ְוִיְתַהָּלל ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם

־ִמָּכל ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא הּוא ְּבִריְך(בריך הוא)  ְּדקּוְדָׁשא

 ְּבָעְלָמא ַדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא

 ְוַחִּיים ְׁשַמָיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא (אמן) ׃ָאֵמן ְוִאְמרּו

 לֹוםּׁשָ הַ  עֹוֶׂשה (אמן) ׃ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ָעֵלינו

ְּבִריְך ְׁשֵמיּה ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 

־ִּבְרָכָתא ְלֵעיָלא ּוְלֵעיָלא ִמׇּכל

ְוִׁשיָרָתא ֻתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא 

ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא׃ ִּתְתַקַּבל 

ְצלֹוִתי ּוָבעּוִתי ִעם ְצלֹוְתהֹון 

ּוָבעּוְתהֹון ְּדׇכל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 

ֳקָדם ַאָּבא ְּדִבְׁשַמָּיא׃ ְיֶהא 

ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים 

ְוַעל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל׃ עֹוֶׂשה ָעַלי

ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה 
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, ִיְׂשָרֵאל־ָּכל ְוַעל ָעֵלינּו ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו

 (אמן)׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו

ְוַעל ׇּכל־ִיְׂשָרֵאל  ָעַלילֹום ּׁשָ הַ 

 ָאֵמן ְוָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון׃

 
 ג ג ג

 

 ָמרֹום ַעד ֹׁשֵכן ְוִנָּׂשא ָרםִּכֵּסא  ַעל ֹיֵׁשב ֲאֹדָני ַהֶּמֶלְך ִמַּפַחד ְוִנְפַחד ִנְרַעׁש ִמַּמַעׂש ֶהָעִני ִהְנִני

 ּוְמִחיָלה ְּגדֹוָלה ְסִליָחה ְלַבֵּקׁש ַהֶּזה ְוַהּנֹוָרא ְוָהָאיֹום ַהָּגדֹול ַהַּלְיָלה ָּבאִתי ׃ְׁשמֹו ְוָקדֹוׁש

 ְוַתָּקלֹוַתי ְוחֹובֹוַתי ַוֲאֵׁשמֹוַתי ַוֲעִבירֹוַתי ּוָפַׁשְעַּתי ַוֲעֹוֹנַתי ַחָּטאֹוַתי ָּכל ַעל ְׁשֵלָמה ְוַכָּפָרה ְמֵלָאה

 ֵאל ְוָחנּון ַרחּום ֵאל ַאָּתה ִּכי ַּבָּׁשַמִים ֵאל ֵאֶליָך ַּבַּכַּפִים ְלָבַבי ֶאָּׂשא ִּבְׁשָגָגה׃ ּוֵבין ְּבָזדֹון ֵּבין

 ִמְׁשַּפט ְולֹא טֹוָבהְּגֵזָרה  ּתֹוֵכָחה ְולֹא ִּבְתׁשּוָבה ֶׁשרֹוֶצה ַחּייֹות ׇּכל־ְּבִריאֹות ֱאֹלּהַ  ּוׇמֳחָלן ׇסְלָחן

 ֲאֶׁשר ַהָּגדֹול ַהֹּכֵהן ַקָּים ָהָיה ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֵּבית ִּבְזַמן ַהֶּזה ַּבַּלְיָלה ֶחְרָּפה׃ ְולֹא ַאֲהָבה ָמֶות

 ְוַעָּתה ָקטֹון׃ ְוַעד ִמְּגדֹול ַהִּכּפּוִרים יֹום ֲעבֹוַדת ׇּכל־ֲהָכנֹות ֶאת ֵמִכין ָהָיה ׇקְדֶׁשָך ְּבֶׁשֶמן ִנְמָׁשח

 ֲאִני ֲאַבֵּקׁש ֵּכן ִּפי ַעל ַאף ְּבָגלּות׃ ְוַעְּמָך ֶנֱחָרב ְמַקֶּדְׁשָך ִּכי ֵמֶהם ֶאָחד ַאף ַלֲעׂשֹות ֵאיֶנּנּו

 ָּדָבר ֵאין ִּכי ּוְבִמְׁשַּפט ּוְבֶצֶדק ּוֶבֱאמּוָנה ֶּבֱאֶמת ּוְמֵלָאה ְׁשֵלָמה ִּבְתׁשּוָבה ֵאֶליָך ֶׁשַּתֲחִזיֶרּנּו

 ְוָאֵמן ָאֵמן ִלְבָרָכה ֶׁשִּזְכרֹוָנם ְרצֹוְנָך ְיִהי ֶקֶדם ְוַחְכֵמי ַמֶּזה׃ ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ַלֲעׂשֹות יֹוֵתר טֹוב

 ְּכמֹו הַהִּמְׁשנָ  ִסְדֵרי ִׁשָּׁשה ֶּפה ֶׁשְּבַעל ַּבּתֹוָרה ְוָכְתבּו ֶׁשָאְמרּו ְּבִדְבֵריֶהם ֵהיֵטב ָלנּו ִלְּמדּו

  ֵלאֹמר׃ ַעל־ְיֵדיֶהם ֶׁשָּכתּוב

ים ֨יֹום • ה ַּבֲאִכיָל֣ה ׀ ָא֣סּור ַהִּכּפּוִר֜ ה ּוִבְרִחיָצה֙  ּוִבְׁשִתָּי֗  ּוִבְנִעיַל֥ת ּוְבִסיָכ֔

ל יׁש ַהַּסְנָּד֖ ה ּוְבַתְׁשִמ֣ ֶלְך ַהִּמָּט֑ ה ְוַהֶּמ֨ ם ִיְרֲח֣צּו ְוַהַּכָּל֜ ל ְוֶהָחָיה֙  ֶאת־ְּפֵניֶה֗  ִתְנֹע֣

ל ִּבי ִּדְבֵרי֙  ֶאת־ַהַּסְנָּד֔ ֶזר ַר֣ ים ֱאִליֶע֔ ין׃ ַוֲחָכִמ֖  אֹוְסִרֽ

ל • ֶבת ָהאֹוֵכ֞ ה ְּככֹוֶת֣ ּה ָּכ֨מֹוהָ֙  ַהַּגָּס֗  ְרִעיָנָת֔ ה ּוְכַג֣ א ְוַהּׁשֹוֶת֛ יו ְמלֹ֥ ׇּכל־ ַחָּי֑ב ֻלְגָמ֖

ין ָהֳאָכִלין֩  ֶבת ִמְצָטְרִפ֨ ין ִלְככֹוֶת֣ א ִמְצָטְרִפין֙  ׇּכל־ַהַּמְׁש ִק֤ יו ִלְמלֹ֣  ָהאֹוֵכל ֻלְגָמ֔

ה ין ְוׁשֹוֶת֔ ין׃ ֵא֖  ִמְצָטְרִפֽ

ל • ב ֵאי֣נֹו ַאַחת֒  ְּבֶהְעֵל֣ם ְוָׁשָתה֮  ָאַכ֣ ָּלא ַחָּי֗ את ֶא֚ ת ַחָּט֣ ל ֶאָח֔ ה ָאַכ֨ ה ְוָעָׂש֧  ְמָלאָכ֛

י ַחָּי֖ב ל ַחָּט֑אֹות ְׁשֵּת֣ ן ֳאָכִלין֩  ָאַכ֣ ין ֶׁשֵאיָנ֨ ה ְראּוִי֜ ה ַלֲאִכיָל֗ ין ְוָׁשָת֨  ן ַמְׁשִק֜  ֶׁשֵאיָנ֤

ה ְראּוִיין֙  ה ִלְׁשִתָּי֔ יר ְוָׁשָת֕  ָּפֽטּור׃ אֹו־ֻמְרָי֖ס ִצ֥
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ין ׀ ַהִּתינֹו֓קֹות • ין ֵא֨ ים ְּב֣יֹום אֹוָתן֙  ְמַעִּנ֤ ל ַהִּכּפּוִר֔ ין ֲאָב֨ ם ְמַחְּנִכ֧ י אֹוָת֛  ָׁשָנ֖ה ִלְפֵנ֥

ִים ְוִלְפֵנ֣י יל ְׁשָנַת֑ ין ֶׁשִּיְה֥יּו ִּבְׁשִב֕  ַּבִּמְצֹֽות׃ ְרִגיִל֖

ה • ין ֶׁשֵהִריָחה֙  ֻעָּבָר֤ ּה ַמֲאִכיִל֣ ד אֹוָת֔ יב ַע֖ ּה ֶׁשָּתִׁש֣ ין ֠חֹוֶלה֠  ַנְפָׁש֑  אֹו֜תֹו ַמֲאִכיִל֨

י ין ַעל־ִּפ֣ ין ְבִקיִא֗ ם ְוִאם־ֵא֣ ין ְּבִקיִאין֩  ָׁש֣ י אֹו֜תֹו ַמֲאִכיִל֨  ַעְצ֛מֹו ַעל־ִּפ֧

ד ר ַע֥ י׃ ֶׁשֹּיאַמ֖  ָּדֽ

י • ין ֻבְל֗מּוס ֶׁשֲאָח֣זֹו ׀ ִמ֣ ּלּו֙  אֹותֹו֙  ַמֲאִכיִל֤ ים ֲאִפ֨ ים ְדָבִר֣ ד ְטֵמִא֔ יו ֶׁשֵּי֣אֹורּו ַע֚  ֵעיָנ֔

י ֶלב ֶׁשְּנָׁשכֹו֩  ִמ֣ ה ֶכ֨ ין ׁשֹוֶט֜ ין ׀ ֵא֣ ד ֵמֲחַצר֙  אֹו֗תֹו ַמֲאִכיִל֣ ִּבי־ַמְתָיא ֶׁש֔לֹו ָּכֵב֣  ְוַרֽ

ׁש יר ֶבן־ָחָר֖ ר ַמִּת֑ ִּבי־ַמְתָי֣א ְועֹוד־ָאַמ֞ ׁש ַרֽ ׁש ֶבן־ָחָר֗  ַמִּטיִלין־֨לֹו ֹו֜נֹוִּבְגר ַהחֹוֵׁש֨

ם ת ְּבתֹוְך־ִּפיו֙  ַס֤ י ְּבַׁשָּב֔ ק ֶׁשהּוא֙  ִמְּפֵנ֥ ק ְנָפׁ֔שֹות ְסֵפ֣ ה ְנָפׁ֖שֹות ְוׇכל־ְסֵפ֥  ּדֹוֶח֥

ת׃  ֶאת־ַהַּׁשָּבֽ

י • ה ִמ֥ יו ֶׁשָּנְפָל֨ ֶלת ָעָל֜ ק ַמֹּפ֗ ק הּוא־ָׁשם֙  ָסֵפ֤ ם ָסֵפ֣ ק ֵאינֹו־ָׁש֔ ק ַחי֙  ָסֵפ֤ ת ָסֵפ֣  ֵמ֔

ק ק ׇנְכִרי֙  ָסֵפ֤ ל ָסֵפ֣ ין ִיְׂשָרֵא֔ יו ְמַפְּקִח֥ ין ַחי֙  ְמָצ֤אּוהּו ֶאת־ַהַּג֑ל ָעָל֖ יו ְמַפְּקִח֣  ָעָל֔

ם ת ְוִא֥  ַיִּניֽחּוהּו׃ ֵמ֖

את • ם ַחָּט֨ ין ַוַּדאי֙  ְוָאָׁש֤ ה ְמַכְּפִר֔ ים ִמיָת֧ ין ְויֹום־ַהִּכּפּוִר֛ ם ְמַכְּפִר֖  ִע֣

ה ה ַהְּתׁשּוָב֑ ֶרת ַהְּתׁשּוָב֨ ל ְמַכֶּפ֜ ל ַקּ֗לֹות ֲעֵב֣רֹות ׀ ַע֣ ל ֲעֵׂשה֙  ַע֥ ה ְוַע֣  לֹא־ַתֲעֶׂש֔

ל יא ַהֲחמּורֹות֙  ְוַע֤ ה ִה֣ ד תֹוָל֔ א ַע֛ ים ֶׁשָּיבֹ֥ ר׃ יֹום־ַהִּכּפּוִר֖  ִויַכֵּפֽ

א ָהאֹוֵמר֩  • א ׀ ְוָאׁ֜שּוב ֶאֱחָט֨ ין ְוָאׁ֗שּוב ֶאֱחָט֣ ין ֵא֨ ה ַלֲעׂ֣שֹות ְּבָידֹו֙  ַמְסִּפי ִק֤  ְּתׁשּוָב֔

ים ְו֨יֹום ֶאֱחָטא֩  ר ַהִּכּפּוִר֧ ין ְמַכֵּפ֛ ים ֵא֥ ר יֹום־ַהִּכּפּוִר֖ ין ֲעֵברֹות֩  ְמַכֵּפ֑ ם ֶׁשֵּב֨  ָאָד֤

ר ַהִּכּפּוִרים֙  ֤יֹום ַלָּמקֹום֙  ם ֲעֵב֞רֹות ְמַכֵּפ֔ רֹו ֶׁשֵּבין־ָאָד֣ ין ַלֲחֵב֗ ים ֵא֨  יֹום־ַהִּכּפּוִר֧

ר ה ְמַכֵּפ֛ ִמֹּכל֙  הֲעַזְריָ֔ ־ֶּבן ָזרֶאְלעָ֣ ־ַרִּבי ָּדַרׁש֙  ֹוז֤ ־ֶאת ֶאת־ֲחֵבֽרֹו׃ ַעד־ֶׁשְּיַרֶּצ֖
רּו׃ ם ִלְפֵנ֥י ְיהָו֖ה ִּתְטָהֽ אֵתיֶכ֔ ֹ֣  יםַהִּכּפּוִר֖  ֹוםי֥  ֹוםַלָּמק֔  םָאָד֣ ־ֶׁשֵּבין ֲעֵברֹות֙  16ַחּט

ין רֹוַלֲחבֵ֔  ָדםָא֣ ־ֶׁשֵּבין ֲעֵברֹות֙  רְמַכּפֵ֑  ים ֵא֨ ר יֹום־ַהִּכּפּוִר֧ ה ְמַכֵּפ֛ ֶאת־ ַעד־ֶׁשְּיַרֶּצ֖

ר ֲחֵבֽרֹו׃ יָבא ָאַמ֨ ם ַרִּבי־ֲעִק֜ ל ַאְׁשֵריֶכ֣ י ִיְׂשָרֵא֗ ם ִלְפֵני־ִמ֨ י ִמַּטֲהִרין֙  ַאֶּת֤  ּוִמ֨

ר ם ֶאְתֶכם֙  ְמַטֵה֤ ִים ֲאִביֶכ֣ ר ֶׁשַּבָּׁשַמ֔ ים  ֶׁשֶּנֱאַמ֞ ִים ְטה-ִר֖ י ֲעֵליֶכ֛ם ַמ֥ ְוָזַרְקִּת֧
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ר 17ּוְטַהְרֶּת֑ם ה 18ְיהָ-֔הִמְקֵו֤ה ִיְׂשָרֵאל֙  ְואֹוֵמ֞ ר ִּמְקֶוה֙  ַמ֥ ים ְמַטֵה֣  ֶאת־ַהְּטֵמִא֔

ף ר ָּברּוְך־֛הּוא ַהָּקדֹוׁש ַא֕ ל׃ ְמַטֵה֖  ֶאת־ִיְׂשָרֵאֽ

 ְוַאַחר׃ ַּכָּפָרה ֻּכָּלם ּוֵמַעל ְוֶנָחָמה ָטֳהָרה ּוְתׁשּוָבה ְּתֵפָלה ִּדְבֵרי ֶאְקָרא ֲעָבֶדיָך ַהְּנִביִאים ִמן

 ָחַזר ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְזִמרֹות ּוְנִעים ַיֲעֹקב ֱאֹלֵהי ְמִׁשיחַ  ִיַּׁשי ֶּבן ָּדִוד ְּתִהּלֹות ְּבִדְבֵרי ֲאַזֵּמר ָּכְך

 ְּגֵזרֹוֶתיָך ָּכל ּבֹו ֲאֶׁשר ַהּיֹום ַהִּכּפּוִרים יֹום ַהּיֹום ׃עֹוָלם ְּבִרית ָּכַרּתָ  ֲאֶׁשר ְוַעל ִּבְתׁשּוָבה ְלָך

־ְוֶאת אֹוִתי ְוַתְחֹּתם ֶׁשִּתְכֹּתב ֲאבֹוֵתינּו ֶוֱאֹלֵהי ֱאֹלֵהינּו הוהי ִמְּלָפֶניָך ָרצֹון ְיִהי׃ ְּבִסְפֶרָך ֶנְחָּתם

 ַרָּבה ְּבָרָכה ְּבֵסֶפר טֹוִבים ַחִּיים ְּבֵסֶפר ַעִּמי־ַצִּדיֵקי־ָּכל־ְוֶאת ִמְׁשַּפְחִּתי־ל־ּכׇ ְוֶאת ִלי ַיִּקיר־לּכׇ 

 ְּבֵסֶפר ֵחְטא ִיְרַאת ַּבֵּסֶפר ָׁשַמִים ִיְרַאת ַּבֵּסֶפר ּתֹוָרה ַאֲהַבת ְּבֵסֶפר טֹוָבה ַּפְרָנָסה ְּבֵסֶפר

 ֲעֹוֹנֵתינּו ְוַעל ַחָּטאֹוֵתינּו ַעל ּוְתַכֵּפר ָעֵלינּו ֵעיֶניָך ְוָתִׂשים ֵאֵלינּו ׇאְזְנָך ְוַתֶּטה ָּכבֹוד ְּבֵסֶפר ֹעֶׁשר

 ׃ֶסָלה ָאֵמן ָאֵמן ְּפָׁשֵעינּו ְוַעל

 

ן ר ָלֵכ֞ ל ֱאֹמ֣ ית־ִיְׂשָרֵא֗ ה ְלֵבֽ א יֱהִ-֔ה ֲאֹדָנ֣י ָאַמר֙  ֹּכ֤ ֹ֧ י ְלַמַעְנֶכ֛ם ל ה ֲאִנ֥  ִיְׂשָרֵא֑ל ֵּב֣ית ֹעֶׂש֖
י ֙  ִּכ֤ ם ֲאֶׁש֣ר ִאם־ְלֵׁשם־ׇקְדִׁשי אֶתם ַּבּג-ִי֖ם ִחַּלְלֶּת֔ ם׃ ֲאֶׁשר־ָּב֥  לִיְׂשָראֵ֗ ־ְלֵבית רֲאַמ֣  ןְּבכֵ֞  ָׁשֽ

   ְדקּוְדִׁשי֙ ־ְׁשָמא־ַעל יןֱאָלֵה֤  לִיְׂשָרֵא֑  יתּבֵ֣  ידָעֵב֖  אֲאנָ֥  ֹוןְּבִדיְלכ֛  אלָ֧  יםֱאֹלהִ֔  יה֣וה ֲאַמר֙  ןִּכְדַנ֤

י ׃ןְלַתָמֽ  ּוןְדִאְתְגִלית֥  ָיאַעְמַמ֖ ־ֵּביֵני ּוןֵחיְלּת֔ ְדָא֣  י ְוִקַּדְׁשִּת֞ ֙  ַהָּג֗ד-ל ֶאת־ְׁשִמ֣ ְמֻחָּלל ם ַהֽ  ַּבּג-ִי֔
ר ם ֲאֶׁש֥ ם ְוָיְד֨עּו ְּבת-ָכ֑ם ִחַּלְלֶּת֖ י־ֲאִנ֣י ַהּג-ִי֜ י יֱהִ-֔ה ֲאֹדָנ֣י ְנֻאם֙  ְיהָ-֗ה ִּכֽ  ָבֶכ֖ם ְּבִהָּקְדִׁש֥

ם׃ ֙  ָּבאַר֗  יְׁשִמ֣ ־ַית יׁשַוֲאַקֵד֞  ְלֵעיֵניֶהֽ  ָיאַעְמַמ֜  ּוןְוֵיְדע֨  ֹוןֵּביֵניה֑  ּוןֵחיְלּת֖ ְדַא֥  ָיאַעְממַ֔ י־ֵּבינֵ  ְדִאְתַחל

י ׃ֹוןְלֵעיֵניהֽ  ֹוןְּבכ֖  ׁשֶאְתַקֵד֥ ־ַּכד יםֱאֹלהִ֔  יה֣וה ֲאַמר֙  יה֗וה אֲאנָ֣ ־ֲאֵרי ם ֶאְתֶכם֙  ְוָלַקְחִּת֤  ִמן־ַהּג-ִי֔
י י ִמׇּכל־ָהֲאָר֑צ-ת ֶאְתֶכ֖ם ְוִקַּבְצִּת֥ ם׃ ֶאְתֶכ֖ם ְוֵהֵבאִת֥ ־ִמֵּביֵני ַיְתכֹון֙  יבַוֲאָקֵר֤  ֶאל־ַאְדַמְתֶכֽ

י ׃ֹוןְלַאְרֲעכֽ  ֹוןַיְתכ֖  ילְוָאעֵ֥  ָתאְמִדינָ֑ ־לִמּכָ  ֹוןַיְתכ֖  יׁשְוַאְכנֵ֥  ָיאַעְממַ֔  ִים ֲעֵליֶכ֛ם ְוָזַרְקִּת֧  ַמ֥
ים ל ּוְטַהְרֶּת֑ם ְטה-ִר֖ ר ּוִמׇּכל־ִּגּ֥לּוֵליֶכ֖ם ֻטְמא-ֵתיֶכ֛ם ִמֹּכ֧ ם׃ ֲאַטֵה֥  ֹוקְוֶאְׁשּב֧  ֶאְתֶכֽ

 ֹוןַסֲאָבְתכ֛ ־ִמָכל ּוןְוִתַדּכ֑  אְדַחָטאָת֖ ־ּתֹוָרָתא־ּוִבְקָטם אַאְדיּוָת֥ ־ְּבֵמי־ְדִמַדָּכן־ְּכָמא ֹוןְלחֹוֵביכ֛ 

י ׃ֹוןַיְתכֽ  יֲאַדּכֵ֥  ֹוןַטֲעָוְתכ֖ ־ּוִמָּכל ׁש ֵל֣ב ָלֶכם֙  ְוָנַתִּת֤ ה ְו֥רּוחַ  ָחָד֔  ְּבִקְרְּבֶכ֑ם ֶאֵּת֣ן ֲחָדָׁש֖
י ֹרִת֜ ֙  ֶאת־ֵל֤ב ַוֲהִס֨ ם ָהֶאֶ֙בן י ִמְּבַׂשְרֶכ֔ ר׃ ֵל֥ב ָלֶכ֖ם ְוָנַתִּת֥  ּוחַ ְור֥  ילָדחֵ֔  בלֵ֣  ְלכֹון֙  ןְוֶאֵּת֤  ָּבָׂשֽ

 ֹוןְלכ֖  ןְוֶאֵּת֥  ֹוןִמִּבְסֵריכ֔  ְבָנא֙ ְּכאַ֨ ־ַתִקיף־ְדהּוא אְדַרִׁשיעָ֤ ־ִלָּבא־ַית רְתּבַ֜ ְואֶ֨  ֹוןְּבֵמיֵעיכ֑  ןֶאֵּת֣  יָלאְדִח֖ 
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י ׃יְרעּוִתֽ ־ְלֶמְעַּבד יֳקָדַמ֥ ־ָדִחיל־ֵלב יִתי ְּבִקְרְּבֶכ֑ם ֶאֵּת֣ן ְוֶאת־רּוִח֖ ֙  ֵא֤ת ְוָעִׂש֗  ֲאֶׁשר־ְּבֻחַּקי
כּו י ֵּתֵל֔ ם׃ ִּתְׁשְמ֖רּו ּוִמְׁשָּפַט֥  ִּבְקָיַמי֙ ־ִדי תיַ֤  ידְוַאְעּבֵ֗  ֹוןְּבֵמיֵעיכ֑  ןֶאֵּת֣  יקּוְדִׁש֖ ־רּוחַ ־ְוַית ַוֲעִׂשיֶתֽ

ֶרץ ִויַׁשְבֶּת֣ם ׃ּוןְוַתְעְּבֽד  ּוןִתְט֖ר  יְוִדינֵ֥  ּוןָּתֲהכ֔  ר ָּבָא֔ ִּתי ֲאֶׁש֥ ֵתיֶכ֑ם ָנַת֖ ֙  ִוְהִי֤יֶתם ַלֲאֹבֽ ם ִלי  ְלָע֔
י ים׃ ָלֶכ֖ם ֶאְהֶי֥ה ְוָאֹ֣נִכ֔  םְלעַ֔  ֳקָדַמי֙  ֹוןּוְתה֤  ֹוןַהְתכ֑ ַלֲאָבֽ  יתיָהֵב֖ ִד֥  ְרָעאְּבאַ֔  ּוןְוֵתיְתב֣  ֵלאֹלִהֽ

י ׃ָהאֵלאלָֽ  ֹוןְלכ֖  יֱאֶהוֵ֥  אֲאנָ֔ וַ֣  ם ְוה-ַׁשְעִּת֣ ל ֶאְתֶכ֔ אִתי ֻטְמֽא-ֵתיֶכ֑ם ִמֹּכ֖ ֙  ְוָקָר֤  ֶאל־ַהָּדָגן
י ן ֹא֔ת- ְוִהְרֵּביִת֣ ב׃ ֲעֵליֶכ֖ם ְולֹא־ֶאֵּת֥  ּוָרא֙ ִעּב֨ ־ַית ְךַוֲאָבֵר֤  ֹוןסֹוֲאָבְתכ֑  לִמּכָ֖  ֹוןַיְתכ֔  ֹוקְוֶאְפ֣ר  ָרָעֽ

֙  :ָנאַּכפָֽ  ֹוןֲעֵליכ֖  ןֶאֵּת֥ א־ְולָ  יּהָיתֵ֔  יְוַאְסגֵ֣  י ְוִהְרֵּביִתי ץ ֶאת־ְּפִר֣ ת ָהֵע֔ ַען ַהָּׂשֶד֑ה ּוְתנּוַב֖  ְלַמ֗
ר ֶׁש֠ א ֲא֠ ֹ֣ ת ֛ע-ד ִתְק֥חּו ל ם׃ ָרָע֖ב ֶחְרַּפ֥  ילְּבִד֗  ְקָלאַד֑  תְוַעְללַ֖  ָנאִאילָ֔  יֵּפֵר֣ ־ַית ְוַאְסֵגי֙  ַּבּג-ִיֽ

ים ֶאת־ַּדְרֵכיֶכ֣ם ּוְזַכְרֶּתם֙  ׃ָיאַעְמַמֽ ־ֵּביֵני ְפָנאכַ֖  יִחסּוֵד֥  ֹודע֛  ּוןְתַקְּבל֥  ָלאְד֠   ּוַמַעְלֵליֶכ֖ם ָהָרִע֔
ים ֲאֶׁש֣ר א־ט-ִב֑ ֹֽ ֹטֶתם֙  ל ם ּוְנֹקֽ ם ַע֚ל ִּבְפֵניֶכ֔ ֵתיֶכ֔ ם׃ ְוַע֖ל ֲעֹוֹנ֣ ־ַית ְוִתְדְּכרּון֙  ּת-ֲעב-ֵתיֶכֽ

 ׃ֹוןּתֹוֲעָבֵתיכֽ  לְועַ֖  ֹוןֹוֵביכ֔ ח֣  לַע֚  ןָחזָ֔ ־ּוְתהֹון ּוְתַדְנקּון֙  יןַתְקנִ֑  אְדלָ֣  ֹוןְועֹוָבֵדיכ֖  ָתאִּביׁשָ֔  ֹוןאֹוְרֵחיכ֣ 
א ֹ֧ ה ְלַמַעְנֶכ֣ם ל י־ֹעֶׂש֗ ע יֱהִ-֔ה ֲאֹדָנ֣י ְנֻאם֙  ֲאִנֽ ְל֛מּו ּ֧ב-ׁשּו ָלֶכ֑ם ִיָּוַד֖ ית ִמַּדְרֵכיֶכ֖ם ְוִהָּכֽ  ֵּב֥

ל׃  יעּוְוִאְתְּכנִ֛  יתּוְּבִה֧  ֹוןְלכ֑  עִיְתְיַד֖  יםֱאֹלהִ֔  יה֣וה ֲאַמר֙  ידֲעבֵ֗ ־אֲאנָֽ  ֹוןְבִדיְלכ֣  אלָ֧  ִיְׂשָרֵאֽ

  ׃לִיְׂשָרֵאֽ  יתּבֵ֥  ֹוןֵמאֹוְרָחְתכ֖ 
ה י ְּבי-ם֙  יֱהִ-֔ה ֲאֹדָנ֣י ָאַמר֙  ֹּכ֤ ם ַטֲהִר֣ ל ֶאְתֶכ֔ ֙  ֲעֹוֽנ-ֵתיֶכ֑ם ִמֹּכ֖ ים ְוֽה-ַׁשְבִּתי  ְוִנְב֖נּו ֶאת־ֶהָ֣עִר֔

  ֶהֳחָרֽב-ת׃  ָיאְרוַ֔ ִק֣ ־ַית ְוָאִתיב֙  ֹוןחֹוֵביכ֑  לִמּכָ֖  ֹוןַיְתכ֔  יַדֲאַדּכֵ֣  ֹוָמא֙ ְּבי֨  יםֱאֹלהִ֔  יה֣וה ֲאַמר֙  ןִּכְדַנ֤

  ֶרץ ׃ָתאחּוְרָבֽ  ןְוִיְתַּבְנָי֖ ה ְוָהָא֥ ה ָהְיָת֣ה ֲאֶׁש֣ר ַּתַ֚חת ֵּתָעֵב֑ד ַהְּנַׁשָּמ֖ ר׃ ְלֵעיֵנ֖י ְׁשָמָמ֔  ׇּכל־ע-ֵבֽ
֙  ָהָאֶ֤רץ ְוָאְמ֗רּו ׃יְדָעֵדֽ ־ָּכל יְלֵעינַ֖  ּוָצד֔  תַדֲהוַ֣  ףלַ֚ ֲח֚  חִּתְתְפלַ֑  ְדָיאצַ֖ ־ַדֲהָות ְרָעאְוַא֥  זּו ה ַהֵּל֨  ַהְּנַׁשָּמ֔

ה ים ְּכַגן־ֵעֶ֑דן ָהְיָת֖ ְנַׁשּ֥מ-ת ֶהֳחֵר֛ב-ת ְוֶהָעִר֧ בּו׃ ְּבצּו֥ר-ת ְוַהֶּנֱהָר֖ס-ת ְוַהֽ  ּוןְוֵיְמר֗  ָיָׁשֽ

 ־ַאְרָעא ֙  ןְדַנ֤   ֶדןְדעֵ֑ ־ְּכִגיְנָתא יְלֶמֱהוֵ֖ ־ָּתַבת ְדָיאצַ֔ ־ַדֲהַות ְדִיְׂשָרֵאל  ָתאְוַצְדיָ֥  ָתאֶחְרָב֛  ָיאְוִקְרַו֧

ם ְוָיְד֣עּו :יבּוְיִתֽ ־ַּתִקיִפין יןְּכִריכִ֥  ָתאּוְמַפְגָר֖  ָּׁשֲארּו֮  ֲאֶׁש֣ר ַהּג-ִי֗ י ְסִביֽב-ֵתיֶכם֒  ִיֽ  ְיהָ-֗ה ֲאִנ֣י ׀ ִּכ֣
 ֙ ְעִּתי ַהֶּנֱ֣הָר֔ס-ת ָּבִנ֙יִתי י ַהְּנַׁשָּמ֑ה ָנַט֖ ְרִּתי ְיהָ-֖ה ֲאִנ֥ יִתי׃ ִּדַּב֥  יִד֣  ָיאַעְממַ֗  ּוןְוֵיְדע֣  ְוָעִׂשֽ

־ְגָזֵרית יה֖וה אֲאנָ֥  ָתאַצְדיָ֑  יתַקְיֵמ֖  ָתאְגָר֔ ְמפַ֣  יִתי֙ ָּבנִ֨  יה֗וה אֲאנָ֣  ׀ יֲאֵר֣  ָסֳחָרֵניכֹון֒  ִיְׁשָּתֲארּון֮ 

 ׃םַוֲאַקיֵֽ  יְּבֵמיְמִר֥ 
ה ֹ֛את ֗ע-ד יֱהִ-֔ה ֲאֹדָנ֣י ָאַמר֙  ֹּכ֤ ׁש ז ל ִאָּדֵר֥ ית־ִיְׂשָרֵא֖ ה ָלֶה֑ם ַלֲעׂ֣ש-ת ְלֵבֽ  ֹאָת֛ם ַאְרֶּב֥

אן ֹ֖ ם׃ ַּכּצ   ָאָדֽ  לִיְׂשָרֵא֖ ־יתְלֵבֽ  יְּבֵמיְמִר֥ ־ֹוןְלכֽ ־ילֶאְׁשְּתֵאֽ  אָד֛  ֹודע֗  יםֱאֹלהִ֔  יה֣וה ֲאַמר֙  ןִּכְדַנ֤

אן ׃יָראִּבְבעִֽ  ּוןְוַאְצְלִחינ֖  ָׁשאֶּבֱאנָ֛  ינּוןַאְסגִ֥  ֹוןְלה֑  דְלֶמֱעּבַ֖  ֹ֣ ים ְּכצ אן ׇקָדִׁש֗ ֹ֤ ֙ ִ ְּכצ  ם֙ ְירּוָׁשַל
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יהָ  ְהֶי֙יָנה֙  ֵּכ֤ן ְּב֣מ-ֲעֶד֔ ים ִּתֽ אן ְמֵל֖א-ת ֶהֳחֵר֔ב-ת ֶהָעִר֣ ֹ֣ י ְוָיְד֖עּו ָאָד֑ם צ י־ֲאִנ֥  ִּכֽ
  ֶיֱהְוָין֙  ןּכֵ֤  ְסָחאּפִ֔ ־ימֹוֲעֵד֣ ־ןִּבְזַמֽ  ִלירּוְׁשֵלם֙ ְוָאָתן־ ןִדְמַדּכָ֤ ־ְּכַעָמא יָׁשאַקִד֗  אְּכַעָמ֣  ְיהָ-ֽה׃ ־ָיאִקְרַו֣

 ־ְיהֹון ןֲחֵריבָ֔ ־ַדֲהָוָאה לְדִיְׂשָרֵא֣ ־ְרָעאַא֣   אֲאנָ֥ ־ֲאֵרי ּוןְוֵיְדע֖  לִיְׂשָרֵא֑ ־ֵּבית ָמאְדעַ֣  ָׁשאֱאנֶ֖  ןַמְלָי֖

  19יהוה׃

 ׃יהוה הּוא ָהֱאֹלִהים  

 

ה ם ִיְבַט֣ח ֲאֶׁש֣ר ַהֶּגֶ֙בר֙  ָא֤רּור ְיהָ-֗ה ָאַמ֣ר ׀ ֹּכ֣ ם ָּבָאָד֔ ר ְוָׂש֥  ָי֥סּור ּוִמן־ְיהָ-֖ה ְזֹר֑ע- ָּבָׂש֖
  ִלּֽב-׃ ־ֵמיְמָרא־ּוִמן יּהַרְחָצנֵ֑  ְׂשָראִב֖  יִויַׁשוֵ֥  ָׁשאֶּבֱאנָ֔  יץְדִאְתְרֵח֣  ְבָרא֙ גַ֨  יטלִ֤  היהו֗  רֲאַמ֣  ׀ ןִּכְדַנ֣

ה ְּכַעְרָע֣ר ְוָהָיה֙  ׃יּהִלּבֵֽ  יֶיְעֵד֥  הַדיהו֖  א ָּבֲעָרָב֔ ֹ֥ ה ְול י־ָי֣ב-א ִיְרֶא֖  ֲחֵרִרים֙  ְוָׁשַכ֤ן ֑ט-ב ִּכֽ
ר ֶרץ ַּבִּמְדָּב֔ ה ֶא֥ א ְמֵלָח֖ ֹ֥ ב׃ ְול  ָבאָט֑  יֵייֵת֣ ־יֲאֵרֽ  יֶיְחזֵ֖  אְולָ֥  יְׁשָראְּבמֵ֔  יָתאְּכַעּכֹובִ֣  ִויֵהי֙  ֵתֵׁשֽ

 ׃תִאְתָיְתַבֽ  אְדלָ֥  ֹוםְס֖ד  עַּבֲאַר֥  ְדְּבָראְּבמַ֔  ְוַלד֙ ־ְּבָלא יְוִיְׁשֵר֤ 
ֶבר ָּב֣רּוְך ר ַהֶּג֔ ־ְּבֵמיְמָרא יץְדִאְתְרֵח֖  ְבָראגַ֔  יְךְּבִר֣  ִמְבַטֽח-׃ ְיהָ-֖ה ְוָהָי֥ה ַּביהָ-֑ה ִיְבַט֖ח ֲאֶׁש֥

ה ׃יּהרֹוְחָצנֵֽ  הַדיהו֖ ־ֵמיְמָרא יִויֵה֥  הַדיהו֑  ִים ָׁש֣תּול ׀ ְּכֵע֣ץ ְוָהָי֞ ֙  ַעל־ַמ֗  ְיַׁשַּל֣ח ְוַעל־יּוַבל
יו א ׇׁשָרָׁש֔ ֹ֤ ם ִּכי־ָי֣בֹא ִיְרֶאה֙  ירא ְול ֑ ן ָעֵל֖הּו ְוָהָי֥ה ֹח֔ ֶרת֙  ּוִבְׁשַנ֤ת ַרֲעָנ א ַּבֹּצ֨ ֹ֣ ג ל א ִיְדָא֔ ֹ֥  ְול
יׁש ִרי׃ ֵמֲעׂ֥ש-ת ָיִמ֖ א ֹוִהי ְולָ֤ ח ׁשּוְרׁש֔ ִיְׁשלַ֣  ִנְגִרין֙ ־ִין ְוַעלְדמַ֗ ־ַמּבּועַ ־יל ַעלִדְׁשִת֣  ׀ ןי ְּכִאילַ֣ ִויהֵ֞  ֶּפֽ

ד ֹוק ִמְלֶמְעּבַ֥ ִיְפ֖ס א ר ְולָ֥ א ִיּתַ֔ לָ֣  ּוְרָתא֙ ת ְּבצ֨ ּוף ּוִבְׁשנַ֤ ֹוִהי ַעּב֑ ֹון ְטָרפ֖ ֹוָמא ִויה֥ ח֔  יֵייֵת֣ ־יֲאֵרֽ  ֶיֱחֵזי֙ 

ב ין׃ֵּפִרֽ  ל ַהֵּל֛ב ָעֹק֥ י ֑הּוא ְוָאֻנׁ֣ש ִמֹּכ֖ ּנּו׃ ִמ֖  יּה׃ן ַיְדִעינֵֽ ּוא ַמ֖ יף ה֑ ֹוָלא ְוַת ִק֣ ָּבא ִמּכ֖ יל לִ֛ ְנכִ֥  ֵיָדֶעֽ
ר ְיהָ-֛ה ֲאִנ֧י ו ְלִאיׁש֙  ְוָלֵת֤ת ְּכָל֑י-ת ֹּבֵח֣ן ֵל֖ב ֹחֵק֥ י ִּכְדָרָכ֔ יו׃ ִּכְפִר֖  רָח ַק֥  היהו֛  אֲאנָ֧  ַמֲעָלָלֽ

 ׃ֹוִהיעֹוָבֽד  יְּכֵפיֵר֖  יּהְּכאֹוְרָחתֵ֔  ֶלֱאַנׁש֙  ןּוְלִמַּת֤  ָתאּכּוְליָ֑  רְּבַח֣  ָּבאלִ֖ 
א א ָדַגר֙  ֹקֵר֤ ֹ֣ ד ְול ֶׂשה ָיָל֔ ֶׁשר ֹע֥ א ֹע֖ ֹ֣ י ְבִמְׁשָּפ֑ט ְול ֙  ַּבֲחִצ֤ ּנּו ָיָמו  ִיְהֶי֥ה ּוְבַאֲחִרי֖ת- ַיַעְזֶב֔
ל׃ ־ָּכל־ֵּכן ּוןְיָהכ֔ ־ָלא ֹוִהיְדַבְת֣ר ־ֶאְפרֹוִחין־ּוְמַׁשֵחין ִדיֵליּה֙ ־ְדָלא יןֵּבעִ֤ ־ִדְמַכֵנׁש־ְּכקֹוָרָאה־ָהא ָנָבֽ

 ׃ָיאַרִׁשיעַֽ  יִמְתְקֵר֥  יּהּוְבסֹופֵ֖  ֹוןְלה֔ ־ְׁשֵביק ֹוִהי֙ יֹומ֨  ּותְּבַפְלג֤  יָנאְבִד֑  אְדלָ֣  יןִנְכִס֖ ־ִדְקֵני יעַ ֵרִׁש֥ ־ְגַבר

נּו׃ ְמ֖ק-ם ֵמִראׁ֑ש-ן ָמ֖ר-ם ָכ֔ב-ד ִּכֵּס֣א ־ֳקָדם־ִמן־יּהִמנֵֽ ־ידִּתְתֲעֵבֽ ־ּוָתאּפּוְרָענֽ  ִמְקָּדֵׁשֽ

 ׃ָנאַמְקְדָׁשֽ ־ֵּבית רֲאַת֖ ־ִמְקֵביל ְוָלאַא֑ ־ִמן־ֵעיל ֹוָמאְמ֖ר ־ִּבְׁשֵמי ָראְיָק֔  יּכּוְרֵס֣ ־ַעל־יּהִדְׁשִכְנֵּתֽ 

֙  ִמְקֵו֤ה יָך ְיהָ-֔ה ִיְׂשָרֵאל ׁשּו ׇּכל־ֹעְזֶב֖ ֙  יסורי ֵיֹב֑ בּו ָּבָאֶ֣רץ ְוסּוַרי י ִיָּכֵת֔ ִים־ ְמ֥ק-ר ָעְז֛בּו ִּכ֥ ַמֽ
֙  ּורִסּב֤  ֶאת־ְיהָ-ֽה׃ ַחִּי֖ים ־ַעל־ַדֲעַברּו־ָיאּוְרִׁשיעַֽ ־ִיְבֲהתּון־ּפּוְלָחָנְך־ָּכל־ִדְׁשָבקּו היהו֔  ִיְׂשָרֵאל
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י לְלִמּפַ֑ ־ֲעִתיִדין־ִאינּון־םְּבֵגיִהנָֽ  ְךֵמיְמָר֖   ֹוןֲעֵליה֥ ־ַמְיֵתי־ּפּוְלָחָנְך־יהוה־ִדְבִדיֵליּה־ַאּתְ  ְׁשָב֛קּו ֲאֵר֥

 ֹוִהי׃מֽ ־ָּפְסִקין־ְדָלא ִייןְיָקָרא־ְכַמּבּוַע־ְדַמ֖ 
א ְיהָ-ה֙  ְרָפֵאִ֤ני י ְוִאָּוֵׁשָ֑עה ה-ִׁשיֵעִ֖ני ְוֵאָ֣רֵפ֔ י ִּכ֥ ָּתה׃ ְתִהָּלִת֖  ֹוְקִניְפ֖ר  יַּתסֵ֔ ְוֶא֣  יהוה֙  יַאְסֵינִ֤  ָאֽ

ָּמה ׃ּתְ ָאֽ  יּתּוְׁשַּבְחִּת֖  יֲאֵר֥  קְוֶאְתְּפַר֑  ים ִהֵּנה־ֵה֕ ־ָהא ָנֽא׃ ָי֥ב-א ְדַבר־ְיהָ-֖ה ַאֵּי֥ה ֵאָל֑י ֹאְמִר֖

י ׃ןְּכעַֽ  םִיְתַקיָ֥  הַדיהו֖ ־ִּבְׁשָמא־יָתאְדִאְתַנּבֵֽ  ןָא֥  ילִ֑  יןָאְמִר֖  ּוןִאינ֕   ֵמֹרֶע֣ה ׀ לֹא־ַאְ֣צִּתי ַוֲאִנ֞
יָך א ָא֛נּוׁש ְו֥י-ם ַאֲחֶר֗ ֹ֥ י מ-ָצ֣א ָיָדְ֑עּתָ  ַאָּת֣ה ִהְתַאֵּו֖יִתי ל ־ָלא אַוֲאנָ֞  ָהָיֽה׃ ָּפֶנ֖יָך ֹנַ֥כח ְׂשָפַת֔

־ַמְיֵתי־ְדַאּתְ ־ִּביׁש ֹוםּוְלי֥  ְךִלְדַחְלּתָ֗  ֹוןְלאֹוָתבּוְתה֣ ־ֲעֵליהֹון־ָאהִמְלִאְתַנּבָ֣ ־ֵמיְמָרְך־ַעל ׀ יתַעְּכֵב֣ 

י ׃הֲהוָֽ  ְךֳקָדָמ֖  יְגלֵ֥  יִׂשְפָותִ֔  ּותַאָּפק֣  ֳקָדָמְך יְגלֵ֑  ּתְ ַא֣  תֲחֵמיִד֖  אלָ֥  ֹוןֲעֵליה֛  ְהֵיה־ִל֖  ִלְמִחָּת֑ה ַאל־ִּתֽ
ָּתה ה׃ ְּב֥י-ם ַמֲחִסי־ַא֖  20׃ָקאעָֽ  ןְּבִעַד֥  ּתְ ַא֖ ־ֻרְחָצִני יןַּכְדבִ֑  ילִ֖ ־ֵמיְמָרְך־ְיֵהי־ָלא ָרָעֽ

 ׃יהוה הּוא ָהֱאֹלִהים  

 

ר ּלּו ְוָאַמ֥ ּלּו־ֹס֖ ימּו ַּפּנּו־ָדֶ֑רְך ֹסֽ ֶרְך ִמְכׁ֖ש-ל ָהִר֥ י׃ ִמֶּד֥ ־ֵלב־ַאְפנֹו רּוְוַאְזָה֥ ־ַאִליפּו רְוֵייַמ֥  ַעִּמֽ

֩  ׃יְדַעִמֽ  ְׁשָּתאְּכנִ֥ ־ֵמאֹוַרח ָיאַרִׁשיעַ֖ ־ַתְקַלת יקּוְסלִ֥ ־ִּתָקָנא חְלאֹוַר֑  ָמאעַ֖  ה ִּכי ר ֹכ֨ א ָר֣ם ָאַמ֜  ְוִנָּׂש֗
 ֣רּוחַ  ְלַהֲחי-ת֙  ּוְׁשַפל־֔רּוחַ  ְוֶאת־ַּדָּכא֙  ֶאְׁשּ֑כ-ן ְוָק֖ד-ׁש ָמ֥ר-ם ְׁש֔מ- ְוָק֣ד-ׁש ַעד֙  ֹׁשֵכ֥ן

ים ים׃ ֵל֥ב ּֽוְלַהֲח֖י-ת ְׁשָפִל֔  יׁשְוַקִד֣  ָיא֙ ִבְׁשמַ֨  יְדָׁשֵר֥  ְטָלאּוְמנַ֗  ָמאָר֣  רֲאַמ֜  ןִכְדנַ֨  ֲאֵרי֩  ִנְדָּכִאֽ

 ּוחַ ֣ר  ָמא֙ ְלַקיָ֨  ּוָחאר֔ ־ּוְלַמִּכיֵכי ָּבא֙ לִ֨ ־ִלְתִביֵרי־ְלִמְפַרק־ֲאַמר ּהְׁשִכְנֵּת֑  יָׁשאְוַקִד֖  יְׁשֵר֥ ־ְּברּוָמא ּהְׁשמֵ֔ 

י ׃יןְּתִביִרֽ  בלֵ֥  דּוְלִמְסעַ֖  יןַמִּכיכִ֔  א ִּכ֣ ֹ֤ יב ְלע-ָלם֙  ל א ָאִר֔ ֹ֥ ֙  ֶאְק֑צ-ף ָלֶנַ֖צח ְול  ִמְּלָפַנ֣י ִּכי־רּ֙וַח
י ּוְנָׁש֖מ-ת ַיֲע֔ט-ף יִתי׃ ֲאִנ֥ י־ֲאֵר  ירּוְגזִ֑ ־ְיֵהי ְפֵרׁשְלַא֖  אְולָ֥  יןְּבִד֔ ־עִאְתְּפַרֽ  ְלָמא֙ ְלעַ֨  אלָ֤  יֲאֵר֣  ָעִׂשֽ

ן ׃יתֲעָבֵדֽ  אֲאנָ֥  ָתאְוִנְׁשָמ֖  ָבאַלֲאתָ֔ ־ֲעִתיד אֲאנָ֣ א־יָ ֵמַתֽ  רּוִחי֙  ְפִּתי ִּבְצ֛ע- ַּבֲעֹו֥  ַהְסֵּת֣ר ְוַאֵּכ֖הּו ָקַצ֥
ף ב ַוֵּיֶ֥לְך ְוֶאְקֹצ֑ ֶרְך ׁש-ָב֖  ינּוןְוַאְלֵקיִת֖  ֹוןֲעֵליה֥ ־רּוְגִזי־ֲהָוה ּוַדֲאָנס֛  ֹוןָממֹוְנה֥ ־ְּבחֹוֵבי ִלּֽב-׃ ְּבֶד֥

יו ֹון׃ִלְּבהֽ ־ִהְרהּור־ָבַתר ּוְדָטע֥ ־ַעל ֹוןַגְלַוְתה֖ ־ַּבְדֵרית ינּוןְוַטְלֵטְלִּת֥ ־ִמְנהֹון־ְׁשִכְנִּתי יתַסֵלי ִק֑   ְּדָרָכ֥
יִתי הּו ְוֶאְרָּפֵא֑הּו ָרִא֖ ים ַוֲאַׁשֵּל֧ם ְוַאְנֵח֕ יו׃ ֖ל- ִנֻחִמ֛  יֳקָדַמ֖ ־ַגְלָיא ֹוןְּתיּוְבְּתה֥ ־אֹוַרח ְוַלֲאֵבָלֽ

א ֹון׃ֲעֵליהֽ ־ּוְלִמְתַאְּבִלין ֹוןְלה֖  יןַּתְנחּוִמ֛  םַוֲאַׁשלֵ֧  יהֹוןֲעלֵ֕ ־ַוֲאַרֵחם ֹוןְלה֑ ־ְוֶאְׁשּבֹוק  ִנ֣יב נוב ּב-ֵר֖
ר ְוַלָּק֛ר-ב ָלָר֧ח-ק ָׁש֜ל-ם ׀ ָׁש֨ל-ם ְׂשָפָתִ֑ים יו׃ ְיהָ-֖ה ָאַמ֥ ־ִסְפָון לַמְמלַ֣  אִדְבָר֑ ־ָלא ּוְרָפאִתֽ

־ָמאּוְׁשלָ֜  ִמְלָקְדִמין־אֹוַרְיִתי־ִדְנָטרּו־ְלַצִדיַקָיא־ִיְתֲעֵבד־ָמאְׁשלָ֨  ָיאְנבִ֑ ־ֲאַמר־ֱאָנָׁשא־ָּכל־ְּבפּום

ים ֹון׃ְלהֽ ־ְוֶאְׁשּבֹוק היהו֖  רֲאַמ֥  בָקִרי֛  ְיָתאְלאֹוַר֧ ־ְדָתבּו ְלָתַבָיא־ִיְתֲעֵבד י ִנְגָרׁ֑ש ַּכָּי֣ם ְוָהְרָׁשִע֖  ִּכ֤
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 תיקון ערב יום הכיפורים
	

א ַהְׁשֵקט֙  ֹ֣ ל ל יו ַוִּיְגְרׁ֥שּו יּוָכ֔ ֶפׁש ֵמיָמ֖ יט׃ ֶר֥  אְולָ֣  ְלֵמיַנח֙  יְדָבעֵ֤  ידִדְטִר֑  ָמאְּכיַ֣  ָיאְוַרִׁשיעַ֖  ָוִטֽ

ר ָׁש֔ל-ם ֵא֣ין ין׃ְוִטֽ  יןִס֥  ֹוִהימ֖  יןְוָעְבִד֥  ילָיכִ֔  י ָאַמ֥ ים׃ ֱאֹלַה֖  ּהֱאלָ֖  רֲאַמ֥  ָמאְׁשלָ֔  יתלֵ֣  ָלְרָׁשִעֽ

א ָיא׃ְלַרִׁשיעַֽ  ֙  ְקָר֤ ְך ְבָגר-ן ר ַאל־ַּתְחֹׂש֔ ֙  ְוַהֵּג֤ד ק-ֶלָ֑ך ָהֵר֣ם ַּכּׁש-ָפ֖ ם ְלַעִּמי ית ִּפְׁשָע֔  ּוְלֵב֥
ב ם׃ ַיֲעֹק֖  ֹוןִמְרֵדיה֔  ְלַעִמי֙  יְוַחוֵ֤  ְךָקלָ֑  יםֲאֵר֣  ָראׁשֹופָ֖ ־ְּכַקל עִתְמנַ֔ ־ָלא ִבְגרֹוָנְך֙  יַאְכלֵ֤ ־ְנִבָיא ַחּטֹאָתֽ

י ֹון׃חֹוֵביהֽ  בַיֲעֹק֖  יתּוְלֵב֥  ַעת ִיְדֹרׁ֔שּון י-ם֙  ֥י-ם ְוא-ִת֗ י ְוַד֥ ה ְּכ֞ג-י ֶיְחָּפ֑צּון ְּדָרַכ֖  ֲאֶׁשר־ְצָדָק֣
ה ֙  ּוִמְׁשַּפ֤ט ָעָׂש֗ א ֱאֹלָהיו ֹ֣ ב ל ֙  ָעָז֔ ֶדק ִיְׁשָאלּ֙וִני ת ִמְׁשְּפֵטי־ֶצ֔ ים ִקְרַב֥  יָדמַ֗ ְוָק  ֶיְחָּפֽצּון׃ ֱאֹלִה֖

 ֱאָלֵהּה֙  יןּוִמִד֤  דֲעבַ֗  ּוְדָזכ֣  ָמאְּכעַ֞  ןָצָב֑ ־ֳקָדַמי־ְדַתְקָנן ןאֹוְרָח֖  עְלֵמיַד֥ ־ְּכִאלּו יןָּתְבעִ֔ ־אּוְלַפן יֹום֙  ֹוםי֥ 

 ָלָּ֤מה ן׃ָצָבֽ  הַדיהו֖ ־ְלָּתאִלְדַחֽ  ָבאְלִאְתְקָר֥ ־ְּכִאלּו ֹוטּוְקׁש֔ ־ִדין ֳקָדַמי֙ ־ִמן־ַׁשֲאִלין קִאְתַרחֵ֔  אלָ֣ 
 ֙ א ַּצְ֙מנּו ֹ֣ יתָ  ְול ינּו ָרִא֔ נּו ִעִּנ֥ א ַנְפֵׁש֖ ֹ֣ ְמֶכם֙  ְּב֤י-ם ֵה֣ן ֵתָד֑ע ְול ֶפץ ֹצֽ  ְוׇכל־ַעְּצֵביֶכ֖ם ִּתְמְצאּו־ֵח֔

ׂשּו׃ ־ֲאַמר־ְנִבָיאְיִדיע־ ְךּוְקָדָמ֣  ָנאַנְפָׁשָת֖  יןְמַסְגפִ֥  יְגלֵ֔  ְךּוְקָדָמ֣  ַצְיִמין֙  ְחָנאֲאנַ֤ א־ְלמָ ־ָאְמִרין ִּתְנֹּגֽ

יב ֵה֣ן ין׃ְמָקְרִבֽ ־ַאּתּון ֹוןַּתְקַלְתכ֖ ־ְוָכן ֹוןָצְרֵכיכ֔ ־ָּתְבִעין־ַאּתּון ַּתֲעִניְתכֹון֙  ֹוםְבי֤  אָה֣  ֹוןְלה֑   ְלִר֤
ף ּוְלַהּ֖כ-ת ָּת֔צּומּו ּוַמָּצה֙  א־ָת֣צּומּו ֶרַׁ֑שע ְּבֶאְגֹר֣ ֹֽ יעַ  ַכּ֔י-ם ל ם׃ ַּבָּמ֖ר-ם ְלַהְׁשִמ֥  ןֵה֣  ֽק-ְלֶכֽ

 ָעאְלַאְׁשָמ֥  יןְּכִאלֵ֔  יןַּתֲענִ֣ ־ִתְתֲענּון־ָלא ְׁשָעאְדִר֑  יָזאְּבכּוְרֵמ֣  יּוְלִמְמֵח֖  יןַצְימִ֔ ־ַאּתּון ּוְלַמצּו֙  ּוְלַתֲח֤ר 

ה ֹון׃ָקְלכְ  ֹוָמאִבְמ֖ר  ְהֶיה֙  ֲהָכֶז֗ הּו ֣צ-ם ִיֽ ם ַעּ֥נ-ת ֛י-ם ֶאְבָחֵר֔ ף ַנְפׁ֑ש- ָאָד֖ ן ֲהָלֹכ֨  רֹאׁ֗ש- ְּכַאְגֹמ֜
יעַ  ָוֵאֶ֙פר֙  ְוַׂש֤ק ־ְדָרִעיָנא יָתאַּתֲענִ֣  הּוא֙  אַהָהָד֗  ַליהָ-ֽה׃ ָר֖צ-ן ְו֥י-ם ִּתְקָרא־֔צ-ם ֲהָלֶזה֙  ַיִּצ֔

  ֹוָמאי֛  ּהבָ֔   ַהְלָדא֙  יתָּבאֵ֔  יְטָמא֙ ְוקִ֨  ָקאַס֤ ל־ְועַ  יףָּכפֵ֗ ־ְכַאְגמֹון הֵריֵׁש֜  יףָּכפֵ֨  ּהַנְפֵׁש֑  ָׁשאֱאנָ֖  ףִדְמַסֵג֥

הּו֒  ֣צ-ם ֶזה֮  ֲה֣ל-א ה׃יהוֽ ־ֳקָדם־ִמן יּהֵב֖ ־ֲעָואְדַרֽ  אְויֹוָמ֥  יתַּתֲענִ֔ ־ְקַרן־ַאּתּון ֙  ֶאְבָחֵר֒  ַּפֵּתַ֙ח
ַׁשע ַחְרֻצּ֣ב-ת ר ֶר֔ ים ְרצּוִצים֙  ְוַׁשַּל֤ח מ-ָט֑ה ֲאֻגּ֣ד-ת ַהֵּת֖ קּו׃ ְוׇכל־מ-ָט֖ה ׇחְפִׁש֔  אֲהלָ֣  ְּתַנֵּתֽ

־ַדֲהוֹו רּוּוַפָט֤  יַמְסֵט֑  יןִד֣ ־ִכְתֵבי־ִקְטֵרי ֹוְׁש֖ר  ְׁשָעאִר֔  תְּכִניַׁש֣  דּו֙ ְּפִר֨  ָבּה֒ ־יָנאְדָרעֵֽ  יָתאַתֲענֵ֣ ־ִהיא ָדא֮ 

ס ֲה֨ל-א ּון׃ְּתַסְלקֽ  יַמְסֵט֖ ־ִדין ְוָכ־ יןחֹוִר֔ ־ְּבֵני ֲאנּוִסין֙  ָך ָלָרֵעב֙  ָפֹר֤ ים ַוֲעִנִּי֥ים ַלְחֶמ֔  ְמרּוִד֖
י־ִתְרֶא֤ה ָבִ֑ית ָּתִ֣ביא א ּוִמְּבָׂשְרָך֖  ְוִכִּסי֔ת- ָעֹרם֙  ִּכֽ ֹ֥ ם׃ ל  ְפָנא֙ ְלכַ֨  סְתַפְרנֵ֤  אֲהלָ֨  ִתְתַעָּלֽ

 ְךִּבְׂשָר֖ ־ּוִמָקִריב ּהּוְתַכִסינֵ֔  ָאה֙ ַעְרִטילָ֨  יֱתֶחזֵ֤ ־יֲאֵרֽ  יָתאֵב֑ ־ְלגֹו ילָּתעֵ֣  יןְמַטְלְטלִ֖  יןַוֲחִׁשיבִ֥  ְךִמַלְחמֵ֔ 

 ־ִתְכּבֹוׁש אלָ֥  ע ָא֣ז ְך׃ֵעיָנֽ ָך ַּכַּׁשַ֙חר֙  ִיָּבַק֤ ָכְתָך֖  א-ֶר֔ ָך ְלָפֶנ֙יָך֙  ְוָהַלְ֤ך ִתְצָמ֑ח ְמֵהָר֣ה ַוֲאֻרֽ  ִצְדֶק֔
ָך׃ ְיהָ-֖ה ְּכ֥ב-ד  ּוןִויָהכ֤  קִּתיָס֑  יעַ ִּבְפִר֣  ְךַמֲחָת֖ ־ּותְוַאסֽ  ְךְנהֹוָר֔  ָרא֙ ִּכְׁשַּפְרּפָ֨  יִיְתְגלֵ֤  ןְּבכֵ֣  ַיַֽאְסֶפֽ

ה ַויהָ-֣ה ִּתְקָרא֙  ָא֤ז יׁש׃ִתְתְּכנִֽ  היהו֖ ־ֳקָדם־ִמן רִּבי ָק֥  ְךַזְכָותָ֔  ֳקָדָמְך֙  ֑ ִני ְויֹאַמ֣ר ְּתַׁשַּו֖ע ַיֲעֶנ֔  ִהֵּנ
יר ה ִמּֽת-ְכָך֙  ִאם־ָּתִס֤ ע ְׁשַל֥ח מ-ָט֔ ֶון׃ ֶאְצַּב֖ ־ִּתְבֵעי ְךְצלֹותָ֔ ־ְיַקֵּבל הַויהו֣  ְּתַצִלי֙  ןְּבכֵ֤  ְוַדֶּבר־ָאֽ

־ִמִלין־ּוַמֵליָלא עְּבֶאְצּבַ֖  זִמְרַמ֥  יןִד֔ ־ַאְסָטיּות ִמֵּביָנְך֙  יַּתְעֵד֤ ־ִאם ְךָבעּוָת֑  דְוַיְעּבֵ֣  ֹוִהיֳקָדמ֖ ־ִמן
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ָרֵעב֙  ְוָתֵפ֤ק ס׃ְדאֹונֵֽ  ָך ָלֽ יעַ  ַנֲעָנ֖ה ְוֶנֶ֥פׁש ַנְפֶׁש֔ ח ַּתְׂשִּב֑ ֶׁשְך֙  ְוָזַר֤ ָך ַּבֹח֨  ַוֲאֵפָלְתָך֖  א-ֶר֔
ִים׃ ׇּצֳהָרֽ  ְךְוִקְבלָ֖  ְךְנהֹוָר֔  ּוָכא֙ ַּבֲחׁש֨  חְוִיְדנַ֤  עִּתְׂשּבַ֑  ְגָפאְמַס֖  ׁשּוְנפַ֥  ְךַנְפׁשָ֔  ְפָנא֙ ּכַ֨ ־ֳקָדם חְוִתְתּפַ֤  ַּכֽ

יעַ  ָּתִמיד֒  ְיהָ-ה֮  ְוָנֲחָך֣  ֲהָרא׃ְכִטֽ ־ְיֵהי ָך ְּבַצְחָצח-ת֙  ְוִהְׂשִּב֤ יָך ַנְפֶׁש֔ ֙  ַיֲחִל֑יץ ְוַעְצֹמֶת֖  ְוָהִי֙יָת
֣ ן ה ְּכַג ִים ּוְכמ-ָצ֣א ָרֶו֔ ר ַמ֔ א־ְיַכְּז֖בּו ֲאֶׁש֥ ֹֽ יו׃ ל   ֵמיָמֽ ־ִּבְׁשֵני עְוִיְׂשּבַ֤  יָרא֒ ְּתִד֒  יהוה֮  ְךִויַדְּבִריָנ֣

 ְוָיאִדְמַר֔ ־ַׁשְקָיא תְּכִגנַ֣  ַתְפנּוִקין֙ ־ְלָיאַמֽ ־ַנְפָׁשְך־ּוְתֵהי ְלָמאעַ֑ ־ְבַחֵיי־ְוַחֵיי ְךְוגּופָ֖  ְךַנְפׁשָ֔  ֹוְרָתא֙ ְּבצ֨ 

ם ׇחְר֣ב-ת ִמְּמָך֙  ּוָב֤נּו ֹוִהי׃מֽ  יןַּפְס ִק֖  אְדלָ֥  יןְדַמיָ֔  ּועַ ּוְכַמּב֣  י ע-ָל֔  ְּתק-ֵמ֑ם ד-ר־ָו֖ד-ר מ-ְסֵד֥
א ֶרץ ֹּגֵד֣ר ְלָך֙  ְוֹקָר֤ ב ֶּפ֔ ֶבת׃ ְנִתי֖ב-ת ְמֹׁשֵב֥  רְוַד֖ ־ַדר יְיסֹוֵד֥  םֲעלַ֔  תָחְרַב֣  ִמָנְך֙  ֹוןְוִיְבנ֤  ָלָׁשֽ

יב ְיָתא׃ְלאֹוַרֽ  ָיאַרִׁשיעַ֖ ־ֵמִתיב ְקָנאְדַת֥  ֹוְרָחאא֔  יםְמַקֵי֣  ָלְך֙  ּוןְוִיְק֤ר  םְּתקֹוֵמ֑   ִמַּׁשָּבת֙  ִאם־ָּתִׁש֤
ָך ָך ֲעׂ֥ש-ת ַרְגֶל֔ י ְּב֣י-ם ֲחָפֶצ֖ אתָ  ׇקְדִׁש֑ ת ְוָקָר֨ ֶנג ַלַּׁשָּב֜ ד ְיהָ-ה֙  ִלְק֤ד-ׁש ֹע֗  ְוִכַּבְדּת-֙  ְמֻכָּב֔

יָך ֵמֲעׂ֣ש-ת ר ֶחְפְצָך֖  ִמְּמ֥צ-א ְּדָרֶכ֔ ר׃ ְוַדֵּב֥  ְךצֹוְרכָ֖  דְלֶמְעּבַ֥  ְךִרְגלָ֔  ָתא֙ ִמַׁשּבַ֨  יבְּתִת֤ ־ִאם ָּדָבֽ

 דִמְלֶמְעּבַ֣  ֹוִהי֙ ֳקָדמ֨ ־ּוְתַיַקר רְּתַיַק֔  ַדיהוה֙  יָׁשאְלַקִד֤  יןְּבַתְפנּוקִ֗  ְּבָתאְלַׁש֜  עּוְתָעַר֨  יְדקּוְדִׁש֑  ֹוָמאְבי֣ 

ז ס׃ְדאֹונָֽ ־ִמִלין ָלאּוַמלָ֥  ְךצֹוְרכָ֖  ְפָקאִמְלַס֥  ֹוְרָחְךא֔  ֙  ָא֗ יָך ַעל־ְיהָ-֔ה ִּתְתַעַּנג ַעל־ ְוִהְרַּכְבִּת֖
יָך ָאֶ֑רץ במותי ָּבֳ֣מֵתי ב ַנֲחַלת֙  ְוַהֲאַכְלִּת֗ יָך ַיֲֽעֹק֣ י ָאִב֔ י ִּכ֛ ר׃ ְיהָ-֖ה ִּפ֥  ִּתְתַּפַנק֙  ןְבכֵ֗  ִּדֵּבֽ

 יְמָראְּבֵמ֥  יֲאֵר֛  ּוְךֲאב֔  בַיֲעקֹ֣  ַאְחָסַנת֙ ־ֵּפֵרי ְךְויֹוְכִלינָ֗  ְרָעאַא֑  ּוְקֵפיּתֽ ־ַעל יָנְךְוַיְׁשִר֖  היהו֔ ־ֳקָדם
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 ֙  ְיִהי י ֶאל־י-ָנ֥ה ְּדַבר־ְיהָ-֔ה ַוֽ ר׃ ֶבן־ֲאִמַּת֖ ־ִעם היהו֔ ־ֳקָדם־ִמן־ְנבּוָאה־ִּפְתַגם ַוֲהָוה֙  ֵלאֹמֽ

יְנֵו֛ה ֵלְ֧ך ֠קּום  ר׃ְלֵמיָמֽ  יֲאִמַּת֖ ־ַבר היֹונָ֥  יר ֶאל־ִנֽ ה ָעֶל֑יהָ  ּוְקָר֣א ַהְּגד-ָל֖ה ָהִע֥ י־ָעְלָת֥  ִּכֽ
ם יל ּום֠ק  ְלָפָנֽי׃ ָרָעָת֖ יְנֵו֛ה ֱאֵז֧ ְרָּתא ְלִנֽ ְּבָתא ַק֥ י ַר֖ ת ַעָלּ֑ה ְוִאְתַנֵּב֣ י׃ ִּביַׁשְת֖הֹון ֲאֵרי־ְסִלי ַק֥  ֳקָדָמֽ

֤ ׇקם חַ  י-ָנה֙  ַוָּי יָׁשה ִלְבֹר֣ ֶרד ְיהָ-֑ה ִמִּלְפֵנ֖י ַּתְרִׁש֔ א ָי֜פ- ַוֵּי֨ יׁש ָּבָא֣ה ׀ ֳאִנָּי֣ה ַוִּיְמָצ֥ ן ַתְרִׁש֗  ַוִּיֵּת֨
ּה ֤ ֶרד ְׂשָכָר֜ יָׁשה ִעָּמֶהם֙  ָל֤ב-א ָּבּה֙  ַוֵּי ־ִמן ָמאְליַ֔  קְלֶמְעַר֣  יֹוָנה֙  םְו ָק֤  ְיהָ-ֽה׃ ִמִּלְפֵנ֖י ַּתְרִׁש֔

 תּוְנַח֤  ְגָראאַ֜  ִויַהב֙  ָמאְליַ֗  ָלאַדֲאזָ֣  ׀ אִאיְלפָ֣  חְוַאְׁשּכַ֥  ֹוְלָיפ֜  תּוְנחַ֨  הַדיהו֑ ־ִּבְׁשָמא יְדִאְתַנּבֵ֖ ־ֳקָדם

יל ַוֽיהָ-֗ה  ה׃ַדיהוֽ ־ִּבְׁשָמא יְדִאְתַנּבֵ֖ ־ֳקָדם־ִמן ָמאְּביַ֔  ִעְמהֹון֙  לְלֵמיזַ֤  ָּבּה֙  ֶאל־ ֽרּוַח־ְּגד-ָלה֙  ֵהִט֤
ם י ַהָּי֔ ַער־ָּג֖ד-ל ַוְיִה֥ ה ַּבָּי֑ם ַסֽ ה ְוָהֳ֣אִנָּי֔ ר׃ ִחְּׁשָב֖  ָמאיַ֔ ־ַעל ַרב֙ ־רּוחַ  יםֲאִר֤  הַויהו֗  ְלִהָּׁשֵבֽ

יְר֣אּו ְּבָרא׃ְלִאַּתֽ  אָּבֲעיָ֖  איְלפָ֔ ְוִא֣  ָמאָּביַ֑  בַר֖ ־ַנְחׁשֹול הַוֲהוָ֥  ים ַוִּיֽ  ִּיְזֲעקּו֮  ַהַּמָּלִח֗ ֶאל־ ִא֣יׁש ַוֽ
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לּו ֱאֹלָהיו֒  ים ַוָּיִט֨ ֳאִנָּיה֙  ֲאֶׁש֤ר ֶאת־ַהֵּכִל֜ ם ָּבֽ ל ֶאל־ַהָּי֔ ֲעֵליֶה֑ם ְלָהֵק֖ ה ֵמֽ ֶאל־ ָיַרד֙  ְוי-ָנ֗
ה ַיְרְּכֵת֣י ם׃ ַוִּיְׁשַּכ֖ב ַהְּסִפיָנ֔ ־ֵלית־ֲאֵרי־ַוֲחזֹו ְדַחְלֵּתיּה֒ ־ִמן רְגַב֣  ּוְבעֹו֮  ָיאַסְפנַ֗  ּוּוְדִחיל֣  ַוֵּיָרַדֽ

 ־ַית ֹוּוְר֜מ  ֹוְךְצר֨ ־ְּבהֹון  ָדאִׁש֣ ־ְלַאְרִעית ְנֵחית֙  הְויֹונָ֗  ֹוןִמְנה֑  ָלאְלַא ָק֖  ָמאְליַ֔  ִדְבִאיְלָפא֙  ָיאָמַנ֤

ב ּוְך׃ּוְדמֽ  יבּוְׁשכִ֖  יְלָפאְדאִ֔  ֙  ַוִּיְקַר֤ ל ַר֣ב ֵאָליו ֹ֥אֶמר ַהֹחֵב֔  ְקָר֣א קּ֚ום ִנְרָּד֑ם ַמה־ְּלָך֣  ֖ל- ַוּי
יָך י ֶאל־ֱאֹלֶה֔ ים ִיְתַעֵּׁש֧ת אּוַל֞ א ָל֖נּו ָהֱאֹלִה֛ ֹ֥ ד׃ ְול  יּהלֵ֖  רַוֲאַמ֥  ְנָיאְספַ֔  בַר֣  ְלָוֵתיּה֙  בּוְקַר֤  נֹאֵבֽ

י ֚קּום ְד֑מּוְך ּתְ ַא֣ ־ָמא ְך ַצֵל֖ ים ֳקָדם־ֱאָלָה֔ ים ָמִא֞ ָנא ִמן־ֳקָדם־יה֛וה ִיְתַרֵח֧ יד׃ ְוָל֥א ֲעָל֖   נֹוֵבֽ

הּו ִא֣יׁש ַוּיֹאְמ֞רּו ֙  ֶאל־ֵרֵע֗ יָלה ְלכּו ה ֽג-ָר֔ל-ת ְוַנִּפ֣ ֣ ְדָע֔ י ְוֵנ ֹ֖את ָהָרָע֥ה ְּבֶׁשְּלִמ֛ ֙  ָל֑נּו ַהּז  ַוַּיִּפ֙לּו
ל ּֽג-ָר֔ל-ת ל ַוִּיֹּפ֥  הָמ֛ ְּבִדיל־ עיַד֔ ְונִ֣  יןַעְדבִ֔  יְוִנְרֵמ֣  ֱאתֹו֙  יּהְלַחְבֵר֗  רְגַב֣  ּוַוֲאָמר֞  ַעל־י-ָנֽה׃ ַהּג-ָר֖

יו ַוּיֹאְמ֣רּו ה׃יֹונָֽ ־ַעל ְדָבאעַ֖  לּוְנפַ֥  יןַעְדבִ֔  ּוְרמֹו֙  ָנאלָ֑  אָהָד֖  יְׁשָתאבִ֥  נּו ַהִּגיָדה־ָּנ֣א ֵאָל֔  ַּבֲאֶׁש֛ר ָל֔
ֹ֖את ְלִמי־ָהָרָע֥ה ָך ָמ֣ה ָּת֔ב-א ּוֵמַאִ֣ין ַמה־ְּמַלאְכְּתָך֙  ָל֑נּו ַהּז י־ִמֶּז֥ה ַאְרֶצ֔ ָּתה׃ ַע֖ם ְוֵאֽ  ָאֽ

  ֲעִביְדָּתְך֙ ־ָמה ָנאלָ֑  אָהָד֖  יְׁשָּתאבִ֥ ־ָמה ילְּבִד֛  ָנאלָ֔  ןְכעַ֣ ־ַחֵוי יּהלֵ֔  ּוַוֲאַמ֣ר  ־ָדא־ֵאי יָאתֵ֔ ־ַאּתְ  ןּוְמָנ֣

ֹ֥אֶמר ְּת׃ַאֽ  ָמאעַ֖  יןִמֵד֥ ־ְוֵאי ְךְמִדיְנתָ֔  יאִה֣  ם ַוּי י ֲאֵליֶה֖ ִכי ִעְבִר֣  ַהָּׁשַמִ֙ים֙  ֱאֹלֵה֤י ְוֶאת־ְיהָ-֞ה ָאֹנ֑
א ֲאִנ֣י ה ָיֵר֔ ה׃ ֶאת־ַהָּי֖ם ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥  היהו֞ ־ֳקָדם־ּוִמן אֲאנָ֑  ָאהְיהּוָד֣  ֹוןְלה֖  רַוֲאַמ֥  ְוֶאת־ַהַּיָּבָׁשֽ

יְר֤אּו ְׁשָּתא׃ַיּבֶֽ ־ְוַית ָמאיַ֖ ־ַית דַדֲעַב֥  לָדחֵ֔  אֲאנָ֣  ָיא֙ ִדְׁשמַ֨  ָהאֱאלָ֤  ֲאָנִׁשים֙  ַוִּיֽ ה ִיְרָא֣ה ָהֽ  ְגד-ָל֔
יו ַוּיֹאְמ֥רּו ֹ֣את ֵאָל֖ י־ָיְד֣עּו ָעִׂש֑יתָ  ַמה־ּז ים ִּכֽ י־ִמִּלְפֵנ֤י ָהֲאָנִׁש֗ חַ  ֣הּוא ְיהָ-ה֙  ִּכֽ י ֹבֵר֔  ִהִּג֖יד ִּכ֥
ם׃ ־ִמן־ֲאֵרי ָיאגּוְבַר֗  עּוְיָד֣ ־ֲאֵרי ְדָּתאַעַב֑  אָד֣ ־ַמה יּהלֵ֖  ּוַוֲאָמר֥  ָּבאַר֔  יָלאְדִח֣  ָיא֙ ַגְבַר֨  ּוּוְדִחיל֤  ָלֶהֽ

֙  ַוּיֹאְמ֤רּו ֹון׃ְלהֽ  יַחוֵ֖  יֲאֵר֥  יקָעֵר֔  ּואה֣  יהוה֙  םֳקָד֤  ְך ַמה־ַּנֲ֣עֶׂשה ֵאָליו ק ָּל֔ ָעֵל֑ינּו ַהָּי֖ם ְוִיְׁשֹּת֥  ֵמֽ
י ר׃ ה-ֵלְ֥ך ַהָּי֖ם ִּכ֥ יד ֵליּה֙  ּוַוֲאָמ֤ר  ְוֹסֵעֽ ְך ַמה־ַנְעֵּב֣ י ִמָנָ֑נא ַיָ֖מא ִוי֥נּוחַ  ָל֔ יל ַיָ֖מא ֲאֵר֥  ָאֵז֥

יף׃ ֹ֣אֶמר ְוַנְחׁשֹוֵליּה־ַּת ִקֽ ם ַוּי ֙  ֲאֵליֶה֗ ם ַוֲהִטיֻלִ֣ני ָׂשאּ֙וִני ק ֶאל־ַהָּי֔ ֲעֵליֶכ֑ם ַהָּי֖ם ְוִיְׁשֹּת֥  ִּכ֚י ֵמֽ
ִני י-ֵד֣עַ  י ָא֔ י ִּכ֣ ם׃ ַהֶּז֖ה ַהָּג֛ד-ל ַהַּסַ֧ער ְבֶׁשִּל֔  יחַ ְוָינִ֥  ָמאְליַ֔  ּוִניּוְרמ֣  ּוִני֙ ְטל֨  ֹוןְלה֗  רַוֲאַמ֣  ֲעֵליֶכֽ

ים ַוַּיְחְּת֣רּו ֹון׃ֲעֵליכֽ  ילָהֵד֖  ָּבאַר֛  ּוָלאַנְחׁש֧  יְבִדילִ֔  יֲאֵר֣  אֲאנָ֔  עָיַד֣  ֵריֲא֚  ֹוןַמֲעֵליכ֑  ָמאיַ֖   ָהֲאָנִׁש֗
יב ה ְלָהִׁש֛ א ֶאל־ַהַּיָּבָׁש֖ ֹ֣ לּו ְול י ָיֹכ֑ ם ִּכ֣ ם׃ ְוֹסֵע֖ר ה-ֵלְ֥ך ַהָּי֔  ָבאַלֲאָת֛  ָיאַגְבַר֗  יןְוָׁשְיִט֣  ֲעֵליֶהֽ

 ַוּיֹאְמ֗רּו ֶאל־ְיהָ-֜ה ַוִּיְקְר֨אּו ֹון׃ֲעֵליהֽ  יףַּת ִק֖ ־ְוַנְחׁשֹוֵליּה ילָאזֵ֥  ָמאיַ֔  יֲאֵר֣  ילּוְיכִ֑  אְולָ֣  ְׁשָּתאְלַיּבֶ֖ 
ה ַאל־ָנ֣א ְיהָ-ה֙  ָאָּנ֤ה ה ָהִא֣יׁש ְּבֶנֶ֙פׁש֙  נֹאְבָד֗ ן ַהֶּז֔ ינּו ְוַאל־ִּתֵּת֥ יא ָּד֣ם ָעֵל֖ י־ַאָּת֣ה ָנִק֑  ִּכֽ
ר ְיהָ-֔ה ְצּתָ  ַּכֲאֶׁש֥ יָת׃ ָחַפ֖  דֵניבַ֗  ןְכעַ֣ ־ָלא יהוה֙  ָנאְּבעּוָת֤ ־ַקֵּביל ּוַוֲאָמר֗  היהו֜ ־ֳקָדם ְוַצִליאּו֙  ָעִׂשֽ

־ְדַרֲעָוא אְּכָמ֥  היהו֔  ּתְ ַא֣ ־יֲאֵרֽ  איַזּכַ֑  םַד֣ ־חֹוַבת ָנאֲעלָ֖  ןִתֵּת֥ ־ְוָלא יןָהֵד֔  ְבָראְדגַ֣  ְנַפׁש֙ ־ְּבחֹוַבת

֙  ְדָּתא׃ֲעַבֽ  ְךֳקָדָמ֖  ה ַוִּיְׂשאּו ד ֶאל־ַהָּי֑ם ַוְיִטֻל֖הּו ֶאת־י-ָנ֔  היֹונָ֔ ־ַית ּוְנִסיבּו֙  ִמַּזְעּֽפ-׃ ַהָּי֖ם ַוַּיֲעֹמ֥
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יְר֧אּו יּה׃ִמַנְחׁשֹולֵֽ  ָמאיַ֖  חְונַ֥  ָמאְליַ֑  ֹוִהיּוְרמ֖  ים ַוִּיֽ ה ָהֲאָנִׁש֛ ְזְּבחּו־ ֶאת־ְיהָ-֑ה ְגד-ָל֖ה ִיְרָא֥ ַוִּיֽ
יהָ-֔ה ֶזַ֙בח֙   ִּיְּד֖רּו ַלֽ ים׃ ַוֽ ־ָּבָחאְלַדֽ ־ַוֲאַמרּו היהו֑ ־ֳקָדם־ִמן ָּבאַר֖  יָלאְדִח֥  ָיאַגְבַר֛  ּוּוְדִחיל֧  ְנָדִרֽ

י ֶאת־י-ָנ֑ה ִלְבֹ֖לעַ  ָּג֔ד-ל ָּד֣ג ְיהָ-ה֙  ַוְיַמ֤ן ין׃ִנְדִרֽ  רּוּוְנָד֖  היהו֔ ־ֳקָדם ְדַבח֙   ִּבְמֵע֣י י-ָנה֙  ַוְיִה֤
ג ה ַהָּד֔ ים ְׁשֹלָׁש֥ ה ָיִמ֖  יֹוָנה֙  הַוֲהוָ֤  היֹונָ֑ ־ַית עְלִמְבלַ֖  ָּבאַר֔  ּוָנאנ֣  יהוה֙  יןְוַזִמ֤  ֵליֽל-ת׃ ּוְׁשֹלָׁש֥

  אּוְתָלָת֥  יןיֹוִמ֖  ָתאְּתלָ֥  ּוָנאְדנ֔  ָיאִּבְמעַ֣  ה ַוִּיְתַּפֵּל֣ל ן׃ֵליְלָוֽ  ַהָּדָגֽה׃ ִמְּמֵע֖י ֱאֹלָה֑יו ֶאל־ְיהָ-֖ה י-ָנ֔
 ּוָנא׃ְדנֽ  ָיאִמְמעַ֖  יּהֱאָלֵה֑  היהו֖ ־ֳקָדם היֹונָ֔  יְוַצלֵ֣ 

אֶמר ֹ֗  רַוֲאמַ֗  ַוּי

אִתי ָר֠ ָרה ָק֠ י ִמָּצ֥ ֑ ִני ֶאל־ְיהָ-֖ה ִל֛  ַּיֲעֵנ  יְצלֹוִת֑ ־ה ְוַקֵּבליהו֖ ־י ֳקָדםת לִ֛ יִתי ִמְדָע ַק֥ לֵ֠ ַצ֠   ַוֽ

ְעּתָ  ִׁשַּוְ֖עִּתי ְׁש֛א-ל ִמֶּבֶ֧טן י׃ ָׁשַמ֥  ׃יָּבעּוִתֽ  ְדָּתאֲעַב֥  יִתיָּבעִ֖  ֹוָמאְּתה֛  יתֵמַאְרעִ֧  ק-ִלֽ

ים ִּבְלַב֣ב ְמצּוָלה֙  ַוַּתְׁשִליֵכִ֤ני  ָמאְדיַ֔  ָּבאְּבלִ֣  ָיא֙ ְּבעּוְמַק֨  ִניּוְרִמיַת֤   ַיִּמ֔

ר  ילִ֑ ־ְסחֹור־ְסחֹור רּוְנַה֖   ְיֹסְבֵבִ֑ני ְוָנָה֖

יָך י ְוַגֶּל֖יָך ׇּכל־ִמְׁשָּבֶר֥ רּו׃ ָעַל֥  ּו׃ָעֽד  יֲעלַ֥  ֹוִהיְוַגל֖  ָמאְדיַ֥ ־ֹוִהיַנְחׁשֹולֽ ־ָּכל ָעָבֽ

ְרִּתי ַוֲאִנ֣י  יתֲאָמִר֔  אַוֲאנָ֣  ָאַמ֔

ְׁשִּתי ֣ ֶגד ִנְגַר֖  ְךֵמיְמָר֑  םֳקָד֣ ־ִמן יתִאְּתְרכִ֖   ֵעיֶנ֑יָך ִמֶּנ

יף ַאְ֚ך יט א-ִס֣  ְּכָלאְלִאְסּתַ֔  יףאֹוִס֣  ַרםְּב֚  ְלַהִּב֔

ָך׃ ֶאל־ֵהיַכ֖ל    ְך׃ְדקּוְדָׁשֽ  יְכָלאְּבֵה֖  ׇקְדֶׁשֽ

ֶפׁש ַמִ֙ים֙  ֲאָפ֤פּוִני  ֹוָתאמ֔ ־ַעד ָיא֙ מַ֨  ּוִניַאְקפ֤  ַעד־ֶנ֔

 ילִ֑ ־ְסחֹור־ְסחֹור אְּתהֹוָמ֖   ְיֹסְבֵבִ֑ני ְּת֖ה-ם

י׃ ָח֥בּוׁש ֖סּוף  י׃ֵמֵריִׁשֽ  ילעֵ֥ ־ָּתֵלי ּוףְד֖ס ־ַיָמא ְלרֹאִׁשֽ

ְדִּתי ָהִרים֙  ְלִקְצֵב֤י  יתְנָחתֵ֔  ָיא֙ טּוַר֨  יְלִעָקֵר֤  ָיַר֔

יהָ  ָהָאֶ֛רץ י ְּבִרֶח֥  יןַעְלִמ֑  יִמנִ֖ ־ֵעיל ָהאְּבתּוְקפָ֥ ־ֶנְגַדת ְרָעאַא֛   ְלע-ָל֑ם ַבֲעִד֖

  ְךֳקָדָמ֧ ־ָקִריב־ְוַאּתְ   ַחַּי֖י ִמַּׁשַ֛חת ַוַּתַ֧על   יַחיֵ֖  ְּבָלאֵמַח֛ ־ָקאְלַאָיֽ

י׃ ְיהָ-֥ה  י׃ֱאָלִהֽ  היהו֥  ֱאֹלָהֽ

֙  ְּבִהְתַעֵּט֤ף י ָעַלי  יַנְפׁשִ֔  ֲעַלי֙  ּותְּבִאְׁשַּתְלָהי֤  ַנְפִׁש֔

 יתִאיַדְּכֵר֑  הַדיהו֖ ־ּפּוְלָחָנא  ָזָכְ֑רִּתי ֶאת־ְיהָ-֖ה

יָך֙  ַוָּת֤ב-א י ֵאֶל֨  יְצלֹותִ֔  ִלְקָדָמְך֙  תְוָעלַ֤  ְּתִפָּלִת֔

ָך׃ ֶאל־ֵהיַכ֖ל  ְך׃ְדקּוְדָׁשֽ  ָלאְלֵהיכָ֖  ׇקְדֶׁשֽ
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ים  ָתאַטֲעוָ֑ ־ַּפְלֵחי ָיאְּכַעְמַמ֖ ָלא־  ַהְבֵלי־ָׁשְ֑וא ְמַׁשְּמִר֖

ם בּו׃ ַחְסָּד֖  ּון׃ָיְדעֽ ־ִאינּון־ֵלית ֹוןְלה֖ ־ְדִאּתֹוַטב־ֵמֲאַתר ַיֲעֹזֽ

י ְך ּת-ָדה֙  ְּב֤ק-ל ַוֲאִנ֗  ְךֳקָדמָ֔ ־ַאְקִריב־קּוְרָּבִני אֹוָדָאה֙  תְּבתּוְׁשְּבַח֤  אַוֲאנָ֗  ֶאְזְּבָחה־ָּל֔

ר ְרִּתי ֲאֶׁש֥  םֲאַׁשלֵֽ  יתְנָדִר֖ ִד֥  ֲאַׁשֵּלָ֑מה ָנַד֖

 ה׃יהוֽ ם־ֳקָד ־ִּבְצלֹו יַנְפִׁש֖ ־ּפּוְרַקן ַליהָ-ֽה׃ ְיׁשּוָעָ֖תה

ֹ֥אֶמר א ַלָּד֑ג ְיהָ-֖ה ַוּי ה׃ ֶאת־י-ָנ֖ה ַוָּיֵק֥  היֹונָ֖ ־ַית טּוְפלֵ֥  ּוָנאְלנ֑  היהו֖  רַוֲאַמ֥  ֶאל־ַהַּיָּבָׁשֽ

 ְׁשָּתא׃ְלַיּבֶֽ 

י ר׃ ֵׁשִנ֥ית ֶאל־י-ָנ֖ה ְדַבר־ְיהָ-֛ה ַוְיִה֧  היֹונָ֖ ־ִעם היהו֛ ־ֳקָדם־ִמן־ְנבּוָאה־ִּפְתַגם הַוֲהוָ֧  ֵלאֹמֽ

יְנֵו֖ה ֵלְ֥ך ֛קּום ר׃ְלֵמיָמֽ  ּותִּתְנָינ֥  א ַהְּגד-ָל֑ה ָהִע֣יר ֶאל־ִנֽ ֙  ּוְקָר֤ יָה ה ֵאֶל֨ ר ֶאת־ַהְּקִריָא֔  ֲאֶׁש֥
י ר ָאֹנִכ֖ יָך׃ ֹּדֵב֥  אֲאנָ֖  יִד֥  ּוֲאָתאְנב֔ ־ַית ֲעָלּה֙  יְוִאְתַנּבֵ֤  ְּבָתאַר֑  ְרָּתאַק֣  הְלִניְנוֵ֖  ילֱאזֵ֥  ּוםק֛  ֵאֶלֽ

֣ ׇקם ְך׃ִעָמֽ  ילְמַמלֵ֥  ה ַוָּי יְנֵו֖ה ַוֵּיֶ֛לְך י-ָנ֗ ה ְיהָ-֑ה ִּכְדַב֣ר ֶאל־ִנֽ יְנֵו֗  ִעיר־ְּגד-ָלה֙  ָהְיָת֤ה ְוִנֽ
ים אֹלִה֔ ים׃ ְׁשֹ֥לֶׁשת ַמֲהַלְ֖ך ֵלֽ  תֲהוַ֤  הְוִניְנוֵ֗  הַדיהו֑  ָמאְּכִפְתגָ֣  הְלִניְנוֵ֖  לַוֲאזַ֛  היֹונָ֗  םְו ָק֣  ָיִמֽ

יר ָל֣ב-א י-ָנה֙  ַוָּיֶ֤חל ין׃יֹוִמֽ  ָתאְּתלָ֥  ְךַמֲהלַ֖  היהו֔ ־ֳקָדם ְּבָתא֙ ַר֨ ־ְרָּתאַקֽ   ֶאָח֑ד ֣י-ם ַמֲהַלְ֖ך ָבִע֔
ר ַוִּיְקָרא֙  יְנֵו֖ה ֔י-ם ַאְרָּבִע֣ים ע֚-ד ַוּיֹאַמ֔ ֶכת׃ ְוִנֽ  יְךְמַהלֵ֖  ְרָּתאְּבַק֔  לְלֵמיעַ֣  יֹוָנה֙  יּוְׁשֵר֤  ֶנְהָּפֽ

ינּו ְּפָכא׃ִמְתַהֽ  הְוִניְנוֵ֖  יןיֹומִ֔  יןַאְרְּבעִ֣  סֹוףְּב֚  רַוֲאמַ֔  ְוַאְכֵריז֙  דָח֑  ֹוָמאי֣   ַּיֲאִמ֛ י ַוֽ יְנֵו֖ה ַאְנֵׁש֥  ִנֽ
ים אֹלִה֑ ים ַוִּיְלְּבׁ֣שּו ַוִּיְקְראּו־צ-ם֙  ֵּבֽ  הִניְנוֵ֖  יַאְנֵׁש֥  ינּוְוֵהיִמ֛  ְוַעד־ְקַטָּנֽם׃ ִמְּגד-ָל֖ם ַׂשִּק֔

 ֶאל־ֶמֶ֣לְך ַהָּדָבר֙  ַוִּיַּג֤ע ֹון׃ְזָעֵריהֽ ־ְוַעד ֹוןֵמַרְּבה֖  יןַׂשקִ֔  ּוַוֲאָס֣ר  ֹוָמא֙ צ֨ ־רּוּוְגזָֽ  הַדיהו֑ ־ְּבֵמיְמָרא
ה יְנֵו֔ ר ִמִּכְס֔א- ַוָּיׇ֙קם֙  ִנֽ ָעָל֑יו ַאַּדְרּ֖ת- ַוַּיֲעֵב֥ ק ַוְיַכ֣ס ֵמֽ ֶפר׃ ַוֵּיֶׁ֖שב ַׂש֔  ָמא֙ ִּפְתגָ֨  אּוְמָט֤  ַעל־ָהֵאֽ

 יבִויִת֖  ָקאׂשַ֔  יְוִאְתַּכֵס֣  יּהִמנֵ֑  יּהְיָקֵר֖ ־ְלבּוֵׁשי יְוַאְעִד֥  יּהַמְלכּותֵ֔ ־ִמּכּוְרֵסי ְוָקם֙  הְדִניְנוֵ֔  ְלָּכאַמ֣ ־ְלַות

ק יְטָמא׃ִקֽ ־ַעל ה ַוּיֹ֙אֶמר֙  ַוַּיְזֵע֗ יְנֵו֔ יו ַהֶּמֶ֛לְך ִמַּטַ֧עם ְּבִנֽ ר ּוְגֹדָל֖ ם ֵלאֹמ֑ ה ָהָאָד֨  ְוַהְּבֵהָמ֜
ר אן ַהָּבָק֣ ֹ֗ ֙  ְוַהּצ ל־ִיְטֲעמּו ל־ִיְר֔עּו ְמ֔אּוָמה ַאֽ ִים ַא֨  הְּבִניְנוֵ֔  ַוֲאַמר֙  יזְוַאְכֵר֗  ַאל־ִיְׁשּֽתּו׃ ּוַמ֖

 ּוןִיְרע֔  אְולָ֨  ַעםִמַד֔  ִיְטֲעמּון֙ ־ָלא אַוֲענָ֗  ֹוָראּת֣  יָראּוְבעִ֜  ָׁשאֱאנָ֨  רְלֵמיָמ֑  ֹוִהיְוַרְבְרָבנ֖  ְלָּכאַמ֛  תִמְגֵזיַר֧ 

ים ְוִיְתַּכּ֣סּו ּון׃ִיְׁשּתֽ ־ָלא ָיאּוַמ֖  ָאָדם֙  ַׂשִּק֗ ה ָהֽ ים ְוִיְקְר֥אּו ְוַהְּבֵהָמ֔ ה ֶאל־ֱאֹלִה֖ בּו ְּבׇחְזָק֑  ְוָיֻׁש֗
ה ִמַּדְרּ֣כ- ִא֚יׁש ָרָע֔ ס ָהֽ ר ּוִמן־ֶהָחָמ֖ ם׃ ֲאֶׁש֥  ּוןִויַצל֥  יָראּוְבעִ֔  ָׁשא֙ ֱאנָ֨  יןַסקִ֗  ּוןְוִיְתַּכס֣  ְּבַכֵּפיֶהֽ

י־י-ֵד֣עַ  ֹון׃ִביֵדיהֽ ְד֥  ֹוָפאֲח֖ט ־ּוִמן יְׁשָּתאּבִ֔  יּהֵמאֹוְרֵח֣  ַברגְ֚  ּוןִויתּוב֗  ֹוףִּבְתק֑  היהו֖ ־ֳקָדם  ָיׁ֔שּוב ִמֽ
ם ים ְוִנַח֖ א ַאּ֖פ- ֵמֲח֥ר-ן ְוָׁש֛ב ָהֱאֹלִה֑ ֹ֥ ד׃ ְול  ֹוןִמְנה֔ ־ְיתּוב יןחֹובִ֣ ־ִּביֵדיּה־ְדִאית־ְיַדע־ַמן נֹאֵבֽ

֤ ְרא ד׃נֹוֵבֽ  אְולָ֥  יּהרּוְגזֵ֖  ֹוףִמְּתק֥  ּובִוית֛  היהו֑ ־ֳקָדם־ִמן ֹוִהיֲעל֖ ־ְוִיְתַרֵחים ֱאֹלִהים֙  ַוַּי ת־ ָהֽ ֶאֽ
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ם בּו ַמֲ֣עֵׂשיֶה֔ ים ַוִּיָּנֶ֣חם ָהָרָע֑ה ִמַּדְרָּכ֣ם ִּכי־ָׁש֖ ר ַעל־ָהָרָע֛ה ָהֱאֹלִה֗ ַלֲעׂש-ת־ ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥
ם א ָלֶה֖ ֹ֥ ה׃ ְול ־ִמן היהו֗  בְוָת֣  יְׁשָתאּבִ֑  ֹוןֵמאֹוְרַחְתה֣  בּוָת֖ ־ֲאֵרי ֹוןעֹוָבֵדיה֔  יהוה֙ ־ֳקָדם ןּוְגלַ֤  ָעָׂשֽ

֥ ַרע ד׃ֲעָבֽ  אְולָ֥  ֹוןְלה֖ ־ְלֶמְעַּבד ילַמלֵ֥ ־ִדי יְׁשָתאּבִ֛   ׁשּוְבֵא֥  ֽל-׃ ַוִּיַ֖חר ְגד-ָל֑ה ָרָע֣ה ֶאל־י-ָנ֖ה ַוֵּי

ל יּה׃לֵֽ  יףּוְת ֵק֖  ָּבאַר֑  יָׁשאבִ֣  הְליֹונָ֖  ר ֶאל־ְיהָ-֜ה ַוִּיְתַּפֵּל֨ י ֲהל-א־ֶז֣ה ְיהָ-ה֙  ָאָּנ֤ה ַוּיֹאַמ֗  ְדָבִר֗
 ֙ י ַעד־ֱהי-ִתי ְמִּתי ַעל־ֵּכ֥ן ַעל־ַאְדָמִת֔ חַ  ִקַּד֖ י ַּתְרִׁש֑יָׁשה ִלְבֹר֣ ְעִּתי ִּכ֣ י ָיַד֗ ל־ ַאָּתה֙  ִּכ֤ ֵאֽ

ֶסד ַאַּפִ֙ים֙  ֶאֶ֤רְך ְוַר֔חּום ַחּ֣נּון ם ְוַרב־ֶח֔ ה׃ ְוִנָח֖ ־ַקֵּביל רַוֲאמַ֗  היהו֜ ־ֳקָדם יְוַצלֵ֨  ַעל־ָהָרָעֽ

 ְעָנאְיַד֗  יֲאֵר֣  ָמאְליַ֑  קְלֶמְעַר֣  יִתיאֹוֵח֖  ןּכֵ֥ ־ַעל יַאְרעִ֔ ־ַעל ַדֲהֵויִתי֙ ־ַעד יִּפְתָגמִ֗  יןֵד֣ ־ֲהָלא יהוה֙  יָּבעּוִת֤ 

־ָאהִמְלַאְיָתֽ  יּהֵמיְמֵר֖ ־ּוְמִתיב ןַטְבוָ֔ ־ְלֶמְעַּבד ּוַמְסֵגי ְרַגז֙  יקַמְרֵח֤  ָנאְוַרֲחמָ֔  ָנאֲחנָ֣ ־ָהאֱאלָֽ  ַאּתְ֙  יֲאֵר֤ 

י ַקח־ָנ֥א ְיהָ-֔ה ְוַעָּת֣ה יְׁשָתא׃ּבִֽ  י ִמֶּמִּ֑ני ֶאת־ַנְפִׁש֖ י ֥ט-ב ִּכ֛  ןְּכעַ֥ ־ַסב היהו֔  ןּוְכעַ֣  ֵמַחָּיֽי׃ מ-ִת֖

  י׃ִמְדֵאיֵחֽ  ּותַדֲאמ֖  בַט֥  יֲאֵר֛  יִמנִ֑  יַנְפִׁש֖ ־ַית
ֹ֣אֶמר ָרה ַהֵהיֵט֖ב ְיהָ-֔ה ַוּי ְך׃ ָח֥ יר י-ָנה֙  ַוֵּיֵצ֤א ְך׃לָֽ  יףְּת ֵק֥  ְחָדאֲהלַ֖  היהו֔  רַוֲאַמ֣  ָלֽ  ִמן־ָהִע֔
ֶדם ַוֵּיֶׁ֖שב ַעׂש֩  ָלִע֑יר ִמֶּק֣ ם ֨ל- ַוַּי֩ ה ָׁש֜ ֙  ַוֵּיֶׁ֤שב ֻסָּכ֗ ל ַּתְחֶּת֙יָה ה ֲאֶׁש֣ר ַע֚ד ַּבֵּצ֔  ַמה־ִּיְהֶי֖ה ִיְרֶא֔

יר׃  ְּתחֹוָתּה֙  יבִויִת֤  ְלָּתאְמַטלַ֗  ןַּתָמ֜  יּהלֵ֨  ַוֲעַבד֩  ְרָּתאְל ַק֑  חִמַמְדנַ֣  יבִויִת֖  ְרָּתאַק֔ ־ִמן יֹוָנה֙  קּוְנפַ֤  ָּבִעֽ

ים ַוְיַמ֣ן ְרָּתא׃ַקֽ ־ְבסֹוף יְיֵה֖ ־ַמה יְדֶיֱחזֵ֔  דַע֚  ּוָלאְּבט֔  ֹלִה֠ ה ֵמַע֣ל ׀ ַוַּיַ֣על ִקיָק֞י-ן ְיהָ-ֽה־ֱא֠  ְלי-ָנ֗
ְה֥י-ת ֙  ִלֽ יל ַעל־רֹאׁ֔ש- ֵצל ָע֑ת- ֖ל- ְלַהִּצ֥ ח ֵמָרֽ יָק֖י-ן י-ָנ֛ה ַוִּיְׂשַמ֥ ה ַעל־ַהִּקֽ ה׃ ִׂשְמָח֥  ְגד-ָלֽ

 יּהלֵ֖  ָנאַלַאגָ֥  יּהֵריׁשֵ֔ ־ַעל ּוָלא֙ ט֨  יְלֶמֱהוֵ֥  היֹונָ֗ ־ִמן ילעֵ֣  ׀ יקּוְסלִ֣  ֹוןִקיָקי֞  יםֹלהִ֠ ֱא֠ ־יהוה יןְוַזֵמ֣ 

ֱאֹלִהים֙  ַוְיַמ֤ן ָּבא׃ַרֽ  ְדָואֶח֥  ֹוןִקיָקי֖ ־ַעל היֹונָ֛  יַוֲחֵד֥  יּהִמִּביְׁשֵּת֑  ַעת ָהֽ ַחר ַּבֲע֥ל-ת ּת-ַל֔  ַהַּׁש֖
ׇּמֳחָר֑ת ְך ַלֽ יָק֖י-ן ַוַּת֥ ׁש׃ ֶאת־ַהִּקֽ ־ֹוָמאְּביֽ  ְפָראצַ֖  קְּבֵמיַס֥  ְעָּתאּתֹולַ֔ ־ַית יהוה֙  יןְוַזֵמ֤  ַוִּייָבֽ

י ׁש׃ִויָבֽ  יֹוןִקי ָק֖ ־ַית אּוְמָח֥  ֹוִהיְדַבְת֑ר  חַ  ׀ ַוְיִה֣ ֶמׁש ִּכְזֹר֣ ן ַהֶּׁש֗ ים ַוְיַמ֨ ית ָקִדים֙  ֤רּוחַ  ֱאֹלִה֜  ֲחִריִׁש֔
ְך אׁש ַהֶּׁשֶ֛מׁש ַוַּת֥ ֹ֥ אֶמר ָל֔מּות ֶאת־ַנְפׁש-֙  ַוִּיְׁשַא֤ל ַוִּיְתַעָּל֑ף י-ָנ֖ה ַעל־ר ֹ֕ י ֥ט-ב ַוּי  ֵמַחָּיֽי׃ מ-ִת֖
 הְדיֹונָ֖  יָׁשאֵר֥ ־ַעל ְמָׁשאִׁש֛  תּוְטָפַח֥  יָקאְׁשתִ֔  ּוָמא֙ ִקד֨  ּוחַ ֤ר  היהו֜  יןְוַזמֵ֨  ְמָׁשאׁשִ֗  חְּכַמְדנַ֣  ׀ הַוֲהוָ֣ 

ֹ֤אֶמר י׃ִמְדֵאיֵחֽ  ּותַדֲאמ֖  בַט֥  רַוֲאמַ֕  תְלֵמימַ֔  ַנְפֵׁשיּה֙ ־ַית ילּוְׁשֵא֤  יְוִאְׁשַּתְלִה֑  ה ֱאֹלִהים֙  ַוּי  ֶאל־י-ָנ֔
ה־ְלָך֖  ַהֵהיֵט֥ב יָק֑י-ן ָחָרֽ אֶמר ַעל־ַהִּקֽ ֹ֕ י ֵהיֵט֥ב ַוּי ָרה־ִל֖ ֶות׃ ָחֽ  הְליֹונָ֔  יהוה֙  רַוֲאַמ֤  ַעד־ָמֽ

ֹ֣אֶמר ֹוָתא׃מֽ ־ַעד ילִ֖ ־ְתקֹוף ֲחָדאלַ֥  רַוֲאמַ֕  ֹוןִקיָקי֑ ־ַעל ְךלָ֖ ־ְתֵקיף ֲחָדאֲהלַ֥  ה ְיהָ-֔ה ַוּי ֙  ַאָּת֥  ַחְ֙סָּת
יָק֔י-ן ְלּתָ  ֲאֶׁש֛ר ַעל־ַהִּק֣ א ּ֖ב- לֹא־ָעַמ֥ ֹ֣ ְיָלה ִגַּדְלּ֑ת- ְול ְיָלה ָהָי֖ה ֶׁשִּבן־ַל֥  ּוִבן־ַל֥

ד׃  יןָהֵד֥ ־יְלָיאְבלֵֽ ־ִדי יּהַרִּביֵת֑  אְולָ֣  יּהּבֵ֖  ְלּתָ ָעַמ֥  אְדלָ֛  ֹוןיָקי֔ ִק֣ ־ַעל ְסָּתא֙ חַ֨  ּתְ ַא֥  היהו֔  רַוֲאַמ֣  ָאָבֽ

֙  ד׃ֲאַבֽ  ָנאאֹוֲחָר֣ ־יְלָיאּוְבלֵֽ  הֲהוָ֖  ֲאִני א ַוֽ ֹ֣ ּה ֲאֶׁש֣ר ַהְּגד-ָל֑ה ָהִע֣יר ַעל־ִניְנֵו֖ה ָא֔חּוס ל  ֶיׁש־ָּב֡
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ה ַהְרֵּבה֩  ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵר֨ ם ִרּ֜ב- ִמֽ א־ָיַדע֙  ֲאֶׁש֤ר ָאָד֗ ֹֽ ה ִלְׂשמֹא֔ל- ֵּבין־ְיִמי֣נ- ל  ּוְבֵהָמ֖
ה׃  ָׁשאֱאנָ֗  ןִרְּבוָ֜  יַעְסֵר֨ ־ְרָּתאִמַּתֽ  ַסִגי֩  ּהּבָ֡  יתְדִא֣  ְּבָתאַר֑  ְרָּתאַק֣  הִניְנוֵ֖ ־ַעל ּוסָאח֔  אלָ֣  ַוֲאָנא֙  ַרָּבֽ

 22׃יַסגִֽ  יָראּוְבעִ֖  יּהִלְסָמלֵ֔  יּהְיִמינֵ֣ ־ֵּבין ְיַדע֙  אְדלָ֤ 

 ׃יהוה הּוא ָהֱאֹלִהים  

 

֙  ֹנֵׂש֤א ָּכ֗מ-ָך ִמי־ֵא֣ל ַׁשע ְוֹעֵב֣ר ָעֹון ית ַעל־ֶּפ֔ א־ֶהֱחִז֤יק ַנֲחָל֑ת- ִלְׁשֵאִר֖ ֹֽ י־ ַאּ֔פ- ָלַעד֙  ל ִּכֽ
ץ ֶסד ָחֵפ֥  ָראִלְׁשָא֖  יןחֹובִ֔ ־ַעל רּוַמֲעַב֣  ְלַעְוָין֙  יקָׁשֵב֤  ָהאֱאלָ֗ ־הּוא־ַאּתְ  ְךִמָנ֣ ־ַּבר־ֵלית ֽהּוא׃ ֶח֖

נּו ָיׁ֣שּוב ּוא׃הֽ  ָבאְלַאְיָט֖  יָרעַ֥ ־ֲאֵרי יּהרּוְגזֵ֔  ְלַעְלִמין֙  יְךמֹוִר֤ ־ָלא יּהְדַאֲחַסְנֵּת֑  ׁש ְיַרֲחֵמ֔  ִיְכֹּב֖
ם׃ ָי֖ם ִּבְמֻצ֥ל-ת ְוַתְׁשִל֛יְך ֲעֹוֹנֵת֑ינּו ־ַעל ֹוׁשְוִיְכּב֖  ָנא֙ ֲעלָ֨ ־ֲחָמאְלָרֽ  יֵמיְמִר֣ ־ְיתּוב ׇּכל־ַחּטֹאוָתֽ

ב ֱאֶמת֙  ִּתֵּת֤ן ל׃ִיְׂשָרֵאֽ י־ֲחָטאֵ ־ָּכל ָמאיַ֖ ־ְלעּוְמֵקי־ְוִיְרֵמי יּהִּבְרִחְמֵּת֥  ָנאחֹוָב֑  ֶסד ְלַיֲֽעֹק֔  ֶח֖
ְעּתָ  ְלַאְבָרָה֑ם ינּו ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֥ יֵמי ַלֲאֹבֵת֖ ֶדם׃ ִמ֥ ־ְּכָמא־ֹוִהיִלְבנֽ ־ְדַיֲעֹקב קּוְׁשֵטיּה֙  יבִּתְתְיֵה֤  ֶקֽ

֙ ־ְּבֵבית־ֵליּה־ְמָּתאְדַקיֵֽ  ־ָיאַּבְתַרֽ ־ֵּבין־ֵליּה־ְמָּתאְדַקיֵֽ ־ְּכָמא־ֹוִהיַּבְתֽר ־ְלַזְרֵעיּה־ַאְבָרָהם תַטְבוָ֖  ֵאל

 ־ָנאִעָמֽ ־ַּתֲעֵביד־ֳקָדָמְך־ְדְּבָחאַמֽ ־ַגֵּבי־ַעל־ְדִאְתֲעֵקד־ִיְצָחק־ֲעֵקיַדת־ָלָנא־ִּתְדַּכר  ְמָּתאְדַקיֵ֥  ןַטְבָו֑

 23׃ֶדםֶקֽ  ֹוֵמיִמי֥  ָנאְלַאְבָהָת֖ 

 ׃יהוה הּוא ָהֱאֹלִהים  

 
בּו ְנֻאם־ְיהָ-֔ה ַגם־ַעָּתה֙ וְ  י ֻׁש֥ י ּוְב֥צ-ם ְּבׇכל־ְלַבְבֶכ֑ם ָעַד֖ ד׃ ּוִבְבִכ֖  ְּכַען֙ ־ְוַאף ּוְבִמְסֵּפֽ

ְוַאל־ ְלַבְבֶכם֙  ְוִקְר֤עּו ָדא׃ּוְבִמְסּפָֽ  יָתאּוִבְבכִ֖  ֹוָמאּוְבצ֥  ֹוןִלְּבכ֑ ־ְּבָכל יְלפּוְלָחנִ֖  ּובּוּת֥  היהו֔ ־ֲאַמר
ם י־ַחּ֤נּון ֱאֹלֵהיֶכ֑ם ֶאל־ְיהָ-֣ה ְוׁ֖שּובּו ִּבְגֵדיֶכ֔ ֶסד ַאַּפִ֙ים֙  ֶאֶ֤רְך ֔הּוא ְוַרחּום֙  ִּכֽ ם ְוַרב־ֶח֔  ְוִנָח֖

ה׃  ֹוןֱאָלָהכ֑  הדיהו֣ ־ְלפּוְלָחָנא ּובּוְו֖ת  ֹוןְלבּוֵׁשיכ֔ ־ּועַ ְּבִביזֽ ־ְוָלא ִלְּבכֹון֙  עְרַׁש֤ ־ְוַאְעדֹו ַעל־ָהָרָעֽ

 יּהֵמיְמֵר֖ ־ּוֵמיִתיב ֹוטּוְקׁש֔ ־ַטְבָון־ְלֶמְעַּבד־ּוַמְסֵגי ְרַגז֙  יקַמְרֵח֤  ּואה֔  ָנא֙ ְוַרֲחמָ֨  ְנָנאַח֤ ־ֲאֵרי

ייָׁשא׃ִבֽ ־ָאהִמְלַאְיָתֽ  עַ  ִמ֥ יר ְוִנָח֑ם ָיׁ֣שּוב י-ֵד֖ ֙  ְוִהְׁשִא֤ ה ַאֲחָריו ֶסְך ִמְנָח֣ה ְּבָרָכ֔  ַליהָ-֖ה ָוֶנ֔
ם׃ ן ֱאֹלֵהיֶכֽ ע ַמ֥  ְוָכל־ַמן־ִדי֤תּוב ְוִיְתַרֵחים־ֲע֑לֹוִהי ְדִאית־ֵּביּה־חֹוִבין־ְיתּוב־ִמְנ֣הֹון ְיַד֖

 ֙ יּה ִיְׁשֵּתיְבקּון־ֵליּה־חֹובֹוִהי־ִויַקֵּביל יןִּכְגַבר־ְדַמְקִריב־קּוְר  ִּבְרָכן־ְוַנֲחָמן־ּוְצלֹוֵת֔ ין ָּבִנ֣  ְוִנְכִס֔

 ֱאָלָהֽכֹון׃ ְּבֵבית־ַמְקְדָׁשא־דיה֖וה
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ר ִּתְק֥עּו ה׃ ִקְר֥אּו ַקְּדׁשּו־֖צ-ם ְּבִצּ֑י-ן ׁש-ָפ֖  ּוֲעָרע֥  ּוַתֲענ֖ ־ְגָזרּו ֹוןְּבִצי֑  ָראׁשֹופָ֖  ּוְּתָקע֥  ֲעָצָרֽ

ם יָׁשא׃ְכנִֽ  ֙  ַקְּדׁ֤שּו ִאְספּו־ָע֞ ים ִקְב֣צּו ָקָהל ֙  ְזֵקִנ֔ ים ִאְספּו י ֽע-ָלִל֔ ֙  ֵיֵצ֤א ָׁשָדִ֑ים ְוֹיְנֵק֖  ָחָתן
ֶחְד֔ר- ּה׃ ְוַכָּל֖ה ֵמֽ  ְדָיאַח֑  יְוַיְנ ֵק֖  ָיאָטלַ֔  ַאְיתּו֙  ָיאָסבַ֔  ּוְּכנּוׁש֣  ָלא֙ ְקהָ֨  ינּוַזִמ֤  ָמאעַ֞ ־ְּכָנׁשּו ֵמֻחָּפָתֽ

חַ  ָהאּוָלם֙  ֵּב֤ין ָהא׃ְגנּונָֽ ־ִמֵּבית ָתאְוַכלָ֖  יּהִמְׁשְּכבֵ֔ ־ֵּבית־ֵמִאיְדרֹון ָנא֙ ֲחתָ֨  ֹוקִיּפ֤  ֙  ְוַלִּמְזֵּב֔  ִיְבּכּו
ים ֲהִנ֔ י ַהֹּכ֣ יֹאְמ֞רּו ְיהָ-֑ה ְמָׁשְרֵת֖ ָך ְיהָ-֣ה ֧חּוָסה ְוֽ ן ַעל־ַעֶּמ֗  ְלֶחְרָּפה֙  ַנֲחָלְתָך֤  ְוַאל־ִּתֵּת֨

ם ִלְמׇׁשל־ָּב֣ם ים יֹאְמ֣רּו ָלָּ֚מה ּג-ִי֔ ם׃ ַאֵּי֖ה ָבַעִּמ֔  ִיְבכּון֙  ְדְּבָחאּוְלמַ֔  א֙ אּוָלמָ֨  יןּבֵ֤  ֱאֹלֵהיֶהֽ

 ְלִחיסּוִדין֙  ְךַאְחַסְנָּת֤  ןִּתּתֵ֨ ־ְוַאל ְךַעמָ֗ ־ַעל היהו֣  ּוסח֧  ּוןְוֵייְמר֞  היהו֑ ־ֳקָדם יןִדְמַׁשְמִׁש֖  ָיאֲהנַ֔ ּכַ֣ 

 ְיהָ-֖ה ַוְיַקֵּנ֥א ֹון׃ֱאָלָההֽ ־ְּבֵמיַמר ּוְדִאְתְּפִרי֖ק ־ָאן ָיאְּבַעְממַ֔  ּוןֵייְמ֣ר  ָמהלָ֚  ָיאַעְממַ֔  ֹוןְּבה֣ ־ְלִמיְׁשַלט
ל ְלַאְר֑צ- ַען יּה׃ַעֵמֽ ־ַעל יםּוְרֵח֖  יּהַאְרעֵֽ ־ַעל היהו֖  סְוַח֥  ַעל־ַעּֽמ-׃ ַוַּיְחֹמ֖ ֹ֣אֶמר ְיהָ-֜ה ַוַּי֨  ַוּי
י ְלַעּ֗מ- ֙  ָלֶכם֙  ֹׁשֵל֤חַ  ִהְנִנ֨ ר ְוַהִּתי֣ר-ׁש ֶאת־ַהָּדָגן ם ְוַהִּיְצָה֔ ן ֹא֑ת- ּוְׂשַבְעֶּת֖  ֶאְתֶכ֥ם ְולֹא־ֶאֵּת֨
ה ֛ע-ד ם׃ ֶחְרָּפ֖  ְמָראְוַח֣  ִעּבּוָרא֙  ְלכֹון֙  ְךְמָבַר֤  ֲאָנא֙ ־ָהא יּהְלַעמֵ֗  רַוֲאַמ֣  היהו֜  יבְוָאתֵ֨  ַּבּג-ִיֽ

י ָיא׃ַעְמַמֽ ־ֵּביֵני ְפָנאכַ֖ ־ִחיסּוֵדי ֹודע֛  ֹוןַיְתכ֥  ןֶאּתֵ֨ ־ְוָלא יּהָיֵת֑  ּוןְוִתְסְבע֖  ְׁשָחאּומִ֔  ֶאת־ַהְּצפ-ִנ֞  ְוֽ
יק ם ַאְרִח֣ יו ּוְׁשָמָמה֒  ִצָּי֣ה ֶאל־ֶאֶ֣רץ ְוִהַּדְחִּתיו֮  ֵמֲעֵליֶכ֗ י ֶאל־ַהָּים֙  ֶאת־ָּפָנ֗  ְוֹס֖פ- ַהַּקְדֹמִנ֔

֙  ָבְאׁ֗ש- ְוָעָל֣ה ָהַאֲח֑ר-ן ֶאל־ַהָּי֣ם י ַצֲחָנ֔ת- ְוַתַ֙על יל ִּכ֥ ־ְדָאֵתי־ָמאעַֽ ־ְוַית ַלֲעֽׂש-ת׃ ִהְגִּד֖

 ָמאְליַ֣  יּהְוסֹופֵ֖  יְנָחאַמִד֔  ָמא֙ ְליַ֨  יּהֵריׁשֵ֗  יָבא֒ ַוֲחֵר֒  ְדָיאצַ֣  ְרָעאְלַא֣  ְוַאְגִליֵניּה֮  ֹוןִמְנכ֗  יקַאְרֵח֣  ּוָנאִמִצּפ֞ 

י ין׃ִּביִׁשֽ ־ְלֶמְעַּבד יַאְסנֵ֖  יֲאֵר֥  יּהֵריחֵ֔  ִויַהְך֙  יּהְסרּוחֵ֗  קְוִתַס֣  ָאהַמַעָרָב֑  יְרִא֖  ִּג֣יִלי ֲאָדָמ֑ה ַאל־ִּתֽ
ִחי יל ּוְׂשָמ֔ י־ִהְגִּד֥  יַאְסגֵ֥ ־ֲאֵרי יַוֲחִד֔  ּוִעיּב֣  לְדִיְׂשָרֵא֑ ־ְרָעאַאֽ  יןִתְדֲחלִ֖ ־ָלא ַלֲעֽׂש-ת׃ ְיהָ-֖ה ִּכֽ

֙  יּה׃ְלַעֵמֽ ־ָטִבין־ִּביְך־ְלֶמְעַּבד היהו֖  יְראּו י ַּבֲה֣מ-ת ַאל־ִּתֽ י ָׂשַד֔ ִּכי־ ִמְדָּב֑ר ְנ֣א-ת ָדְׁש֖אּו ִּכ֥
ם׃ ָנְת֥נּו ָוֶגֶ֖פן ְּתֵאָנ֥ה ִפְר֔י- ָנָׂש֣א ֵעץ֙   תִדְרוַ֣  ּוִאְתַעְט֖ר  יֲאֵר֥  ָראּבָ֔  תֵחיוַ֣  ִתְדֲחלּון֙ ־ָלא ֵחיָלֽ

  יּהִאּבֵ֔  חַאְצלַ֣  ָנא֙ ִאילָ֨ ־ֲאֵרי ְדְּבָראַמ֑    ָיאֵּתיַנ֥ ֙  ִּג֤ילּו ִצּ֗י-ן ּוְבֵנ֣י ֹון׃ֵּפֵריהֽ  ּוְטַענ֥  ָיאְוגּוְפַנ֖  ְוִׂשְמחּו
ם ַּביהָ-֣ה ן ֱאֹלֵהיֶכ֔ י־ָנַת֥ ה ָלֶכ֛ם ִּכֽ ה ֶאת־ַהּמ-ֶר֖ ם ַוּ֣י-ֶרד ִלְצָדָק֑ ה ֶּגֶׁ֛שם ָלֶכ֗  ּוַמְל֖ק-ׁש מ-ֶר֥

 ּוִּבְזכ֑  ֹוןַמְלְפכ֖ ־ַית ֹוןְלכ֛  יבֲאִת֥ ־ֲאֵרי ֹוןֱאָלָהכ֔  הדיהו֣ ־יְמָראְּבֵמֽ  ַוֲחדּו֙  יעּוִּב֚  ֹוןִצי֗  יּוְבנֵ֣  ָּבִראֽׁש-ן׃

יקּו ָּב֑ר ַהּגֳָר֖נ-ת ּוָמְל֥אּו ן׃ִניָסֽ ־ְּבְיַרח יָׁשאּוְל ִק֖  יּהְּבִעָדנֵ֥  ירַּבּכִ֛  רְמטַ֗  יתּוַמִח֣  ים ְוֵהִׁש֥  ַהְיָקִב֖
ר׃ ִּתי֥ר-ׁש   ּוןִויטּופ֥  ּוָראִעּב֑  ָיאִאְדַר֖  ּוןְוִיְתְמל֥  ְוִיְצָהֽ י ְׁשָרא׃ִמֽ ־ּוֵביַרָיא אַחְמָר֥  ָיאַנֲעַו֖  ְוִׁשַּלְמִּת֤

ים ָלֶכם֙  ה ָאַכ֣ל ֲאֶׁשר֙  ֶאת־ַהָּׁשִנ֔ יל ַהֶּיֶ֖לק ָהַאְרֶּב֔ ֙  ְוַהָּגָז֑ם ְוֶהָחִס֣ ר ַהָּג֔ד-ל ֵחיִלי  ֲאֶׁש֥
ְחִּתי ם׃ ִׁשַּל֖  ָיאאּוַמ֖  ָיאּכֹוְכבַ֔ ־ַּפְלֵחי ֹוןַיְתכ֣  זּו֙ ְדָבֽ  ָיאְׁשנַ֔ ־ֲחַלף־ָתאָטָבֽ ־ְׁשַנָיא ְלכֹון֙  םַוֲאַׁשלֵ֤  ָּבֶכֽ

  ֙  ַוֲאַכְלֶּת֤ם ֹון׃ְּבכֽ  יתִדְׁשַלֵח֖  אַרּבָ֔  ֵחיֵלי֙ ־ּפּוְרֲענּות ּוָתאּוַמְלכ֑ ־ְוִׁשְלטֹוַנָיא ָיאְוִליָׁשַנ֣  ְוָׂש֔ב-עַ  ָאכ-ל
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ם ם ְיהָ-ה֙  ֶאת־ֵׁש֤ם ְוִהַּלְלֶּת֗ ה ֱאֹ֣לֵהיֶכ֔ ׁשּו ְלַהְפִל֑יא ִעָּמֶכ֖ם ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥ י ְולֹא־ֵיֹב֥  ַעִּמ֖
ם׃ ֙  ּוןְוֵתְכל֤  ְלע-ָלֽ  ןְּפִריַׁש֑  ֹוןִעְמכ֖  דַדֲעַב֥  ֹוןָהכ֔ ֱאלָ֣  דיהוה֙  אְׁשָמ֤ ־ַית ּוןּוְתַׁשְּבח֗  ּוןְוִתְסְּבע֔  ֵמיַכל

ם ם׃ַלֲעלָֽ  יַעִמ֖  ּוןִיְבֲהת֥ ־ְוָלא י ִויַדְעֶּת֗ ֶרב ִּכ֣ ֙  ְבֶק֤ ִני ִיְׂשָרֵאל  ֑ע-ד ְוֵא֣ין ֱאֹלֵהיֶכ֖ם ְיהָ-֥ה ַוֲאִנ֛י ָא֔
ׁשּו א־ֵיֹב֥ ֹֽ י ְול ם׃ ַעִּמ֖ ֙ ־ֵּבית ֹוְּבג֤  יֲאֵר֣  ּוןְוֵתְדע֗  ְלע-ָלֽ  ֹוןֱאָלָהכ֖  היהו֥  אַוֲאנָ֛  ְנִּתיְׁשכִ֔ ־יִתיַאְׁשֵרֽ  ִיְׂשָרֵאל

 24׃םַלֲעלָֽ  לִיְׂשָרֵא֖ ־ֵּבית־ַעִמי ּוןִיְבֲהת֥ ־ְוָלא ֹודע֑  יתְולֵ֣ 

 ׃יהוה הּוא ָהֱאֹלִהים  

 

י־ָא֛ז ְך ִּכֽ ים ֶאְהֹּפ֥ א ְברּוָר֑ה ָׂשָפ֣ה ֶאל־ַעִּמ֖ ֹ֤ ד׃ ְׁשֶכ֥ם ְלׇעְב֖ד- ְיהָ-֔ה ְּבֵׁש֣ם ֻכָּלם֙  ִלְקר  ֶאָחֽ
י ןְּבכֵ֛ ־ֲאֵרי ָיא ֱאַׁשֵנ֥ ד ַעל־ַעְמַמ֖ יר ַמְמַלל־ָח֣ א ּכּוְלהֹון֙  ְלַצָלָ֤אה ְּבִה֑  ְלִמְפַלח־ֳקָד֖מֹוִהי ַדיה֔וה ִּבְׁשָמ֣

ף ד׃ ְּכַת֥ ֙  ְלַנֲהֵרי־֑כּוׁש ֵמֵעֶ֖בר ָחֽ י ֲעָתַרי י׃ י-ִב֖לּון ַּבת־ּפּוַצ֔  ֹודּוה֑ ־ְלַנֲהֵרי ֶברֵמעֵ֖  ִמְנָחִתֽ

א ַה֗הּוא ַּבּ֣י-ם ׃יןְּבקּוְרָּבנִֽ ־ָהא ֹוןְלכ֖ ־ַמְיָתן־ִויהֹון־ְדִאְתְגִליָאה יַעמִ֔ ־ַגְלַות ְיתּובּון֙ ־ְּבַרֲחִמין ֹ֤  ל
 ֙ ל ֵתב֙-ִׁשי ִיְך ִמֹּכ֣ ר ֲעִליֹלַת֔ ַעּתְ  ֲאֶׁש֥ י ָּפַׁש֖ יר ׀ ִּכי־ָא֣ז ִּב֑ ְך ָאִס֣ ֙  ִמִּקְרֵּב֗ ְך ַעִּליֵזי ְולֹא־ ַּגֲאָוֵת֔
ִפי ר ֖ע-ד ְלׇגְבָה֛ה ת-ִס֧ י׃ ְּבַה֥  יִד֥  ָיאִּביׁשַ֔ ־ִיְךעֹוָבַדֽ  לִמּכָ֣  ִתְבֲהתּון֙  אלָ֤  יאַההִ֗  ָנאְּבִעָד֣  ׇקְדִׁשֽ

 עֹוד ָבאְלִאְתַרְבָר֛  ּוןתֹוִסיפ֧ ־ְוָלא ְךתּוְׁשַּבְחּתֵ֔  ַּתִקיֵפי֙  יְךִמַגוֵ֗  יֲאַגלֵ֣  ׀ ןְבכֵ֖ ־ֲאֵרי יְּבֵמיְמִר֑  ְדּתָ ָמַר֖ 

י ׃יְדקּוְדִׁשֽ  ּוָראְּבט֥  ְך ְוִהְׁשַאְרִּת֣ י ַע֥ם ְבִקְרֵּב֔ ם ְוָח֖סּו ָוָד֑ל ָעִנ֖  םעַ֥  יְךְּבַגוֵ֔  רַאְׁשַא֣ וְ  ְיהָ-ֽה׃ ְּבֵׁש֥

ית ׃הַדיהוֽ  אִּבְׁשָמ֥  ּוןְוִיְתַרֲחצ֖  ןעּוְלָב֑ ־ּוְמַקֵּבל ןִעְנְוָת֖  ל ְׁשֵאִר֨ א־ַיֲעׂ֤שּו ִיְׂשָרֵא֜ ֹֽ א־ ַעְוָלה֙  ל ֹֽ ְול
ב ְיַדְּב֣רּו א ָכָז֔ א־ִיָּמֵצ֥ ֹֽ ם ְול ית ְלׁ֣ש-ן ְּבִפיֶה֖ י־ֵהָּ֛מה ַּתְרִמ֑ ין ְוָרְב֖צּו ִיְר֥עּו ִּכֽ יד׃ ְוֵא֥  ַמֲחִרֽ

 יןְדִנְכלִ֑  ןִליַׁש֣  ֹוןְּבפּוֵמיה֖  חִיְׁשְּתכַ֥ ־ְוָלא יןַּכְדבִ֔  ּוןְיַמְלל֣ ־ְוָלא ְׁשַקר֙  ּוןַיְעְּב֤ד ־ָלא לְדִיְׂשָראֵ֜  ָראְׁשאָ֨ 

 יד׃ְדָמנִֽ  יתְולֵ֥  ֹוןְוִיְׁש֖ר  ּוןִיְתַּפְרְנס֥  ּוןִאינ֛ ־ֲאֵרי
 ֙ יעּו ַּבת־ִצּ֔י-ן ָרִּני י ִיְׂשָרֵא֑ל ָהִר֖ ֙  ִׂשְמִח֤ ב ְוׇעְלִזי ת ְּבׇכל־ֵל֔  ְׁשָּתאְּכנִ֣  ַׁשְּבִחי֙  ם׃ְירּוָׁשלָֽ ִ ַּב֖

יר ׃םִדירּוְׁשלֵֽ  ְׁשָּתאְּכנִ֖  ָּבאלִ֔ ־ְּבָכל ּובּועּו֙  ּוֲח֤ד  לִיְׂשָרֵא֑  ּוּובּוע֖  ֹוןְדִצי֔  ִיְך ְיהָ-ה֙  ֵהִס֤  ִּפָּנ֖ה ִמְׁשָּפַט֔
ְיֵבְ֑ך ְך ְיהָ-ה֙  ׀ ִיְׂשָרֵא֤ל ֶמֶ֣לְך ֹאֽ י ְּבִקְרֵּב֔ יְרִא֥ ע לֹא־ִתֽ ־ְקָראִׁשֽ ־ַדָיֵני יהוה֙  יַאְגלֵ֤  ֽע-ד׃ ָר֖

 יןִתְדֲחלִ֥ ־ָלא יְךְּבַגוֵ֔ ־ְׁשִכְנֵּתיּה־ָאהְלַאְׁשָרֽ  ֲאֵמר היהו֔  ׀ לְדִיְׂשָרֵא֤  יּהַמְלכֵ֣  יְךְדָבֵב֑ ־ַּבֲעֵלי יַּפלֵ֖  יְךִמַגוִ֔ 

 ׃ֹודעֽ  יָׁשאּבִ֖ ־ֳקָדם־ִמן
ר ַה֔הּוא ַּבּ֣י-ם ִאי םִליֽרּוָׁשלַ֖ ִ ֵיָאֵמ֥ ִיְך׃ ַאל־ִיְרּ֥פּו ִצּ֖י-ן ַאל־ִּתיָר֑  רִיְתַאַמ֥  יאַההִ֔  ָנאְּבִעָד֣  ָיָדֽ

ְך ֱאֹלַהִ֛יְך ְיהָ-֧ה ׃ְךְיָדֽ  ןִיְתַרְׁשלָ֥ ־ָלא ֹוןִצי֖  ּוןִתְדֲחל֑ ־ָלא םִלירּוְׁשלֵ֖  יׂש י-ִׁש֑יעַ  ִּגּ֣ב-ר ְּבִקְרֵּב֖  ָיִׂש֨
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ִיְך ה ָעַל֜ יל ְּבַאֲ֣הָב֔ת- ַיֲֽחִריׁש֙  ְּבִׂשְמָח֗ ־ָאהְלַאְׁשָרֽ ־ֲאַמר ְךֱאָלָה֛  היהו֧  ְּבִרָּנֽה׃ ָעַלִ֖יְך ָיִג֥

 יץ׃ְּבִדֽ  ְךֲעלָ֖  ּוץְיד֥  יּהְמּתֵ֔ ִּבְרִח֣  חֹוָבְך֙ ־ַעל־ִיְכּבֹוׁש ְדָואְּבחֶ֗  ְךֲעלָ֜  יֶיְחֵד֨  יקָּפִר֑  רִגּבַ֣  יְךְּבַגוֵ֖ ־ְׁשִכְנֵּתיּה
ְפִּתי ִמּמ-ֵע֛ד נּוֵג֧י ת ָה֑יּו ִמֵּמְ֣ך ָאַס֖ ה׃ ָעֶל֖יהָ  ַמְׂשֵא֥  יְךמֹוֲעֵד֛ ־ְזַמֵני יְךּבִ֧ ־ְמַעְּכִבין־ֲהוֹו־ִדי ֶחְרָּפֽ

י יְך׃לִֽ ־ּוְמַחְסִדין יְךְלִקְבלֵ֖  ֹוןְזָיֵניה֥ ־ַנְטִלין־ַדֲהוֹו־ַעל ֹוןֲעֵליה֑ ־ַוי יְךִמנֵ֣  יתַאְרִחי ֵק֖  ֶאת־ ֹעֶׂש֛ה ִהְנִנ֥
֖ ִיְך יא ָּבֵע֣ת ׇּכל־ְמַעַּנ י ַהִה֑ ה ְוה-ַׁשְעִּת֣ ץ ְוַהִּנָּדָחה֙  ֶאת־ַהֹּצֵלָע֗  ִלְתִהָּל֣ה ְוַׂשְמִּתים֙  ֲאַקֵּב֔

ם ֶרץ ּוְלֵׁש֔ ם׃ ְּבׇכל־ָהָא֖  יאַהִה֑  ָנאְּבִעָד֣  ִיְךְמַׁשְעְּבַד֖ ־ָּכל־ִעם־ְגִמיָרא ידָעֵב֛  אֲאנָ֥ ־ָהא ׇּבְׁשָּתֽ

ָיא ֹוקְוֶאְפ֣ר  ְרָעא ּוְלׁ֔שּום ְל֣תּוְׁשְּבָחא ַוֲאַׁשִוינּון֙  ּוְמַבְדַרָיא־ֲאַקֵריב֙  ַית־ְמַטְלְטַל֗  ַּבֲהָתְתֽהֹון׃ ְּבָכל־ַא֖

יא ַהִהיא֙  ָּבֵע֤ת ם ָאִב֣ י ּוָבֵע֖ת ֶאְתֶכ֔ ן ֶאְתֶכ֑ם ַקְּבִצ֣ י־ֶאֵּת֨ ם ִּכֽ ה ְלֵׁש֣ם ֶאְתֶכ֜ ֙  ְוִלְתִהָּל֗  ְּבֹכל
ֶרץ ַעֵּמ֣י י ָהָא֔ ר ְלֵעיֵניֶכ֖ם ֶאת־ְׁשבּוֵתיֶכ֛ם ְּבׁשּוִב֧  ֹוןַיְתכ֔  יׁשַאְכנֵ֣  ַהִהיא֙  ָנאְּבִעָד֤  ְיהָ-ֽה׃ ָאַמ֥

֙  ּוְׁשְּבָחאּוְלת֗  ּוםְלׁש֣  ֹוןַיְתכ֜  ןֶאּתֵ֨ ־ֲאֵרי ֹוןָגלּוְתכ֑  יבֲאָקֵר֣  יאַהִה֖ ־ָנאּוְבִעָדֽ  ־ַּכד ְרָעאאַ֔  יַעְמֵמ֣  ְּבָכל

 25׃היהוֽ  רֲאַמ֥  ֹוןְלֵעיֵניכ֖  ֹוןָגלּוְתכ֛ ־ַית יבָאֵת֧ 

 ׃יהוה הּוא ָהֱאֹלִהים  

 
ד   ׀ ְלָדִו֨
י ׀ ְיהָ-֤ה י  ְוִ֭יְׁשִעי א-ִר֣  ִאיָר֑א ִמִּמ֣
י ְיהָ-֥ה ַּי֗ י ָמע-ז־ַח֝ ד׃ ִמִּמ֥  ֶאְפָחֽ

ב י ִּבְקֹר֤ ל  ְמֵרִעים֮  ׀ ָעַל֨ י ֶלֱאֹכ֪ ִר֥  ֶאת־ְּבָׂש֫
י ָּמה ִל֑י ְוֹאְיַב֣י ָצַר֣ לּו׃ ָכְׁש֣לּו ֵה֖  ְוָנָפֽ

ה י ִאם־ַּתֲחֶנ֬ י לֹא־ִייָר֪א  ַמֲחֶנה֮  ׀ ָעַל֨ ִּב֥  ִל֫
את ִמְלָחָמ֑ה ָעַ֭לי ִאם־ָּת֣קּום ֹ֗ ז ַח׃ ֲאִנ֣י ְּב֝  ב-ֵטֽ

ֵאת־ְיהָ-ה֮  ָׁשַאְ֣לִּתי ׀ ַאַח֤ת ׁש א-ָתּ֪ה  ֵמֽ ֵּק֥  ֲאַב֫
י  ַחַּי֑י ׇּכל־ְיֵמ֣י  ְּבֵבית־ְי֭הָ-ה ִׁשְבִּת֣
ר ְּבֹנַעם־ְי֝הָ-֗ה ַלֲח֥ז-ת יָכֽל-׃ ּוְלַבֵּק֥  ְּבֵהֽ

י ִני ִּכ֤ ָע֥ה ְּב֪י-ם  ְּבֻסֹּכה֮  ׀ ִיְצְּפֵנ֨  ָר֫
֗צּור ׇאֳה֑ל- ְּבֵסֶ֣תר ַיְ֭סִּתֵרִני ִני׃ ְּב֝  ְיר-ְמֵמֽ
ה י ָי֪רּום ְוַעָּת֨ י ַע֤ל  רֹאִׁש֡ י ֹאְיַב֬ ִביב-ַת֗  ְסֽ
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יָרה ְתרּוָע֑ה ִזְבֵח֣י ְבׇ֭אֳהל- ְוֶאְזְּבָח֣ה יהָ-ֽה׃ ָאִׁש֥ ה ַלֽ  ַוֲ֝אַזְּמָר֗
י ְׁשַמע־ְיהָ-֖ה א ק-ִל֥ ֥ ִני  ֶאְקָר֗  ִני׃ ְוׇחֵּנ ֲעֵנֽ  ַוֽ

ׁש׃ ְיהָ-֣ה ֶאת־ָּפֶנ֖יָך  ָפָנ֑י ַּבְּקׁ֣שּו ִלִּ֭בי ָאַמ֣ר ׀ ְלָך֤   ֲאַבֵּקֽ
ר יָך ַאל־ַּתְסֵּת֬ ל  ִמֶּמִּני֮  ׀ ָּפֶנ֨ ף ַא֥ ָך ַּתט־ְּבַא֗ ְבֶּד֥  ַע֫

י ִני  ָהִי֑יתָ  ֶעְזָרִת֥ ל־ִּתְּטֵׁש֥ ִני ַאֽ ַעְזֵב֗   ְוַאל־ַּת֝
י י׃ ֱאֹלֵה֥  ִיְׁשִעֽ

י י־ָאִב֣ י ִּכֽ ִני׃ ַוֽיהָ-֣ה  ֲעָז֑בּוִני ְוִאִּמ֣  ַיַאְסֵפֽ
ִני ְרֶּכָ֥ך ְיהָ-֗ה ֤ה-ֵר֥ ַרח ּוְ֭נֵחִני  ַּד֫   ִמיׁ֑ש-ר ְּבֹא֣
ַען ַמ֗ י׃ ְל֝ ל־ִּתְּ֭תֵנִני ֽׁש-ְרָרֽ י ְּבֶנֶ֣פׁש ַאֽ   ָצָר֑

י י ִּכ֥ ֶקר ָקמּו־ִב֥ ֗ חַ  ֵעֵדי־ֶׁש֝ ס׃ ִויֵפ֥  ָחָמֽ
אׅׄ  ֗ ֵלׅׄ ּׅוׄ טּוב־ְיהָ-֗ה ִלְר֥א-ת  ֶהֱ֭אַמְנִּתי ׅלׄ   ְּבֽ
ים׃ ְּבֶאֶ֣רץ ה ַחִּיֽ ָו֥ה ַקֵּו֗  ֶאל־ְיֹה֫
ה ִלֶּבָ֑ך ְוַיֲאֵמ֣ץ ֲחַ֭זק  26ֶאל־ְיהָ-ֽה׃ ְוַ֝קֵּו֗

 ׃ָוֶעד ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּוְך

 

חַ  ד׃ ִמְז֥מ-ר ַלְמַנֵּצ֗    ְלָדִוֽ
ב-א־ֵאָ֭ליו יא ָנָת֣ן ְּבֽ א  ַהָּנִב֑ ַבע׃ ַּכֲאֶׁשר־ָּב֗֝  ֶאל־ַּבת־ָׁשֽ

֣ ִני ים ׇחֵּנ ב  ְּכַחְסֶּדָ֑ך ֱאֹלִה֣ יָך ְּכֹר֥ ֲחֶמ֗ י׃ ְמֵח֣ה ַר֝  ְפָׁשָעֽ
י  ֵמֲעֹוִנ֑י ַּכְּבֵסִ֣ני ֶהֶ֭רב הרבה ִני׃ ּֽוֵמַחָּטאִת֥  ַטֲהֵרֽ

י־ְפָׁ֭שַעי י  ֵאָד֑ע ֲאִנ֣י ִּכֽ י ְוַחָּטאִת֖ יד׃ ֶנְגִּד֣  ָתִמֽ
ע  ָחָטאִתי֮  ׀ ְלַבְּדָך֨  ְלָך֤  יָך ְוָהַר֥ יִתי ְּבֵעיֶנ֗ ִׂש֥  ָע֫

ק ְלַ֭מַען ָך ִּתְצַּד֥ ָך׃ ִּתְזֶּכ֥ה  ְּבׇדְבֶר֗  ְבׇׁשְפֶטֽ
ְטא  ח-ָלְ֑לִּתי ֵהן־ְּבָע֥ו-ן ְתִני ּוְ֝בֵח֗ י׃ ֶיֱחַמ֥  ִאִּמֽ
ֶמת ם  ַבֻּט֑ח-ת ָחַפְ֣צּתָ  ֵהן־אֱ֭ ה ּוְ֝בָסֻת֗ ִני׃ ׇחְכָמ֥  ת-ִדיֵעֽ
ִני  ְוֶאְטָה֑ר ְבֵא֣ז-ב ְּתַחְּטֵאִ֣ני ַכְּבֵס֗ ֶלג ְּת֝ ין׃ ּוִמֶּׁש֥  ַאְלִּבֽ
ְלָנה  ְוִׂשְמָח֑ה ָׂשׂ֣ש-ן ַּתְׁ֭שִמיֵעִני ֵג֗ יָת׃ ֲעָצ֥מ-ת ָּת֝  ִּדִּכֽ
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ֹנַת֣י  ֵמֲחָטָא֑י ָּפֶ֭ניָך ַהְסֵּת֣ר ׇכל־ֲעֹו֖ ה׃ ְוֽ  ְמֵחֽ
ים ְּבָרא־ִל֣י ָט֭ה-ר ֵל֣ב ׁש ָנ֗֝כ-ן ְו֥רּוחַ   ֱאֹלִה֑ י׃ ַחֵּד֥  ְּבִקְרִּבֽ

ִני ְדְׁשָך֗  ְו֥רּוחַ   ִמְּלָפֶנ֑יָך ַאל־ַּתְׁשִליֵכ֥ ח קׇ֝ ִּני׃ ַאל־ִּתַּק֥  ִמֶּמֽ
ִני׃ ְנִדיָב֣ה ְו֖רּוחַ   ִיְׁשֶעָ֑ך ְׂשׂ֣ש-ן ִּל֭י ָהִׁש֣יָבה  ִתְסְמֵכֽ
ים  ְּדָרֶכ֑יָך ֹפְׁשִע֣ים ֲאַלְּמָד֣ה  ָיֽׁשּובּו׃ ֵאֶל֥יָך ְוַ֝חָּטִא֗
יֵלִ֤ני ים ַהִּצ֘ ים ׀ ִמָּדִמ֨ י א�ֹלִה֗ י ֱאֹלֵה֥ י ְּתַרֵּנ֥ ן  ְּתׁשּוָעִת֑ ׁש-ִנ֗ ָך׃ ְל֝  ִצְדָקֶתֽ

י  ִּתְפָּת֑ח ְׂשָפַת֣י ֲאֹ֭דָני ָך׃ ַיִּג֥יד ּוִ֝פ֗  ְּתִהָּלֶתֽ
י ץ ׀ ִּכ֤ ה  ְוֶאֵּתָ֑נה ֶזַ֣בח לֹא־ַתְחֹּפ֣ א ֝ע-ָל֗ ֹ֣ ה׃ ל  ִתְרֶצֽ

ה ֤רּוחַ   ֱאֹלִהים֮  ִזְ֥בֵח֣י ָר֥  ִנְׁשָּב֫
ר ים ְוִנְדֶּכ֑ה ֵלב־ִנְׁשָּב֥ ֹלִה֗ א ֱא֝ ֹ֣  ִתְבֶזֽה׃ ל
יָבה ה  ֶאת־ִצּ֑י-ן ִבְ֭רצ-ְנָך ֵהיִט֣ ְבֶנ֗  ם׃ְירּוָׁשלָֽ ִ ח-֥מ-ת ִּת֝

ץ ָא֤ז ים׃ ַעל־ִמְזַּבֲחָך֣  ַיֲע֖לּו ָא֤ז  ְוָכִל֑יל ע-ָל֣ה ִזְבֵחי־ֶצֶ֭דק ַּתְחֹּפ֣  27ָפִרֽ
 ׃ָוֶעד ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּוְך

 

ים׃ ִאִּי֥ים ִיְׂ֝שְמ֗חּו  ָהָאֶ֑רץ ָּתֵג֣ל ָמָ֭לְך ְיהָ-֣ה  ַרִּבֽ
֣ ן ֶדק  ְסִביָב֑יו ַוֲעָרֶפ֣ל ָעָנ ט ֶצ֥  ִּכְסֽא-׃ ְמ֣כ-ן ּוִ֝מְׁשָּפ֗
ט  ֵּתֵלְ֑ך ְלָפָנ֣יו ֵאׁ֭ש יב ּוְתַלֵה֖ יו׃ ָסִב֣  ָצָרֽ

ירּו יו ֵהִא֣ ה  ֵּתֵב֑ל ְבָרָק֣ ֶרץ׃ ַוָּתֵח֣ל ָרֲאָת֖  ָהָאֽ
ים ג ָהִר֗ י  ְיהָ-֑ה ִמִּלְפֵנ֣י ָנַ֭מּסּו ַּכּד-ַנ֗ ִּלְפֵנ֗ ֶרץ׃ ֲא֣ד-ן ִמ֝  ׇּכל־ָהָאֽ
ים ְוָר֖אּו  ִצְד֑ק- ַהָּׁשַמִ֣ים ִהִּג֣ידּו  ְּכב-ֽד-׃ ׇכל־ָהַעִּמ֣
ׁשּו ְבֵדי ׀ ֵיֹב֤ ֶסל ׇּכל־ֹע֬ ים  ֶפ֗ ְתַהְלִל֥  ָּבֱאִליִל֑ים ַהִּמֽ

- ים׃ ִהְׁשַּתֲחוּו־֗ל֝ ה ׇּכל־ֱאֹלִהֽ ח ָׁשְמָע֬  ִצּ֗י-ן ׀ ַוִּתְׂשַמ֨
ַען  ְיהּוָד֑ה ְּב֣נ-ת ַוָּ֭תֵגְלָנה  ְיהָ-ֽה׃ ִמְׁשָּפֶט֣יָך ְלַמ֖
י־ַאָּת֤ה  ַעל־ׇּכל־ָהָאֶ֑רץ ֶעְל֥י-ן  ְיהָ-֗ה ִּכֽ

ד יתָ  ְמֹא֥ ים׃  ַנֲ֝עֵל֗ י ַעל־ׇּכל־ֱאֹלִהֽ ֲהֵב֥ ע ִׂשְנ֫אּו ְיהָ-֗ה ֹאֽ  ָר֥
יו ַנְפׁ֣ש-ת ֹׁשֵ֭מר ים ִמַּי֥ד  ֲחִסיָד֑ ָׁשִע֗ ם׃ ְר֝  ַיִּציֵלֽ
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יק ָזֻר֣עַ  א֭-ר ה׃ ּֽוְלִיְׁשֵרי־ֵל֥ב  ַלַּצִּד֑  ִׂשְמָחֽ
 28ׇקְדֽׁש-׃ ְלֵזֶ֣כר ְו֝ה-֗דּו  ַּביהָ-֑ה ַצִּ֭דיִקים ִׂשְמ֣חּו

 ׃ָוֶעד ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּוְך

ינּו ְיהָ-֥ה ׀ ֶאחָֽ  עְׁשמַ֖   ׃דִיְׂשָרֵא֑ל ְיהָ-֥ה ֱאֹלֵה֖
 ביחיד בציבור

 ְבָרא ִדי ְּבָעְלָמא (אמן) ַרָּבא ְׁשֵמּה ְוִיְתַקַּדׁש  ִיְתַּגַּדל

 ּוְבַחֵיי ּוְביֹוֵמיכֹון ְּבַחֵייכֹון ַמְלכּוֵתּה ְוַיְמִליְך ִּכְרעּוֵתּה

 (אמן׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו ָקִריב ּוִבְזַמן ַּבֲעַגָלא ִיְׂשָרֵאל ֵּבית־ְּדָכל

 ְמָבַרְך ַרָּבא ְׁשֵמּה ְיֵהא )יהא שמה רבא מברך לעלם ומעלמי עלמיא

 ְוִיְתָּפַאר ְוִיְׁשַּתַּבח ִיְתָּבַרְך ָעְלַמָיא ּוְלָעְלֵמי ְלָעַלם

 ְׁשֵמּה ַהָּללְוִיתְ  ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתרֹוַמם

־ִמָּכל ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא הּוא ְּבִריְך(בריך הוא)  ְּדקּוְדָׁשא

 ְּבָעְלָמא ַדֲאִמיָרן ְוֶנָחָמָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוִׁשיָרָתא ִּבְרָכָתא

 ְוַחִּיים ְׁשַמָיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא (אמן) ׃ָאֵמן ְוִאְמרּו

 לֹוםּׁשָ הַ  עֹוֶׂשה (אמן) ׃ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ָעֵלינו

, ִיְׂשָרֵאל־ָּכל ְוַעל ָעֵלינּו ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו

 (אמן)׃ ָאֵמן ְוִאְמרּו

ְּבִריְך ְׁשֵמיּה ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 

ְלֵעיָלא ּוְלֵעיָלא ִמׇּכל־ִּבְרָכָתא 

ְוִׁשיָרָתא ֻתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא 

ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא׃ ִּתְתַקַּבל 

ְצלֹוִתי ּוָבעּוִתי ִעם ְצלֹוְתהֹון 

ּוָבעּוְתהֹון ְּדׇכל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 

א׃ ְיֶהא ֳקָדם ַאָּבא ְּדִבְׁשַמּיָ 

ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים 

ְוַעל־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל׃ עֹוֶׂשה ָעַלי

ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה 

ְוַעל ׇּכל־ִיְׂשָרֵאל  ָעַלילֹום ּׁשָ הַ 

 ָאֵמן ְוָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון׃
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